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Voorwoord 
 

Allerliefste scoutsleden, ouders, sympathisanten, vrienden en 
vriendinnen,  
 
Na het trotseren van de koude en de warmte, de zon en de regen en alle fijne momenten op het 
scoutsweekend, kunnen we meedelen dat onze maand november weer op en top geslaagd 
was! 
 
En dat brengt ons bij een nieuwe, uiterst gezellige, maand december! Met enorm veel 
pluspunten… Zal ik ze even opsommen? De Sint komt eindelijk langs! Later op de maand 
brengt ook de Kerstman nog meer pakjes! We kunnen alweer de handschoenen boven halen 
en de sleeën klaar zetten. En voor we het weten staat er alweer een vakantie voor de deur. Oh 
jawel, de feestdagen staan paraat om ons te verwelkomen! 
 
Als scout(s) zijnde, kunnen wij deze feestdagen niet aan onze neus voorbij laten gaan en 
vieren wij eveneens een kerstfeestje!  
 
Uiteraard is er, naar goede gewoonte, ook een filmavond! Op deze filmavond vinden zowel 
klein als groot een film naar wens! 
 
Een weliswaar klein minpuntje zijn de examens die aan het lonken zijn om de hoek. Geen 
nood! Wij houden hier rekening mee en doen daarom in december enkele vergaderingen op 
VRIJDAG. 
 
Maar willen jullie hier meer over weten? Sla dan snel deze bladzijde om en verdiep je in de 
wondere wereld van nog maar eens een leuke maand scouts. 
 
 
Een stevige linker, 
Suricata! 
 
 
Vergeet niet, wanneer jullie de totem ‘per ongeluk’ zouden kwijt geraken kan je deze nog 
steeds terugvinden op onze scoutssite: www.reynaert-beatrijs.be 

http://www.reynaert-beatrijs.be/


 
 

 
 

 
 

 
  

Haaidiehoo beste Kapoentjes!  Haaidiehoo beste Kapoentjes!  
  
Ons eerste geslaagde weekend van het 
scoutsjaar is reeds voorbij wat ook geldt voor de maand november. Maar 
geen paniek! Om dit goed te maken hebben wij een bijzondere laatste 
maand van 2009 in petto! Zowel Dhole als ik (Hazewind) zullen deze 
maand niet veel te zien zijn omdat wij hele leuke examens tegemoet 
gaan. Gelukkig zijn Nachtaapje en Spivo er om ons (en jullie) uit de nood 
te helpen . Goed; over naar de planning! 

Ons eerste geslaagde weekend van het 
scoutsjaar is reeds voorbij wat ook geldt voor de maand november. Maar 
geen paniek! Om dit goed te maken hebben wij een bijzondere laatste 
maand van 2009 in petto! Zowel Dhole als ik (Hazewind) zullen deze 
maand niet veel te zien zijn omdat wij hele leuke examens tegemoet 
gaan. Gelukkig zijn Nachtaapje en Spivo er om ons (en jullie) uit de nood 
te helpen . Goed; over naar de planning! 
  
  
Zondag 6 december:Zondag 6 december: 
Ja hoor, de Sint is deze nacht waarschijnlijk bij jullie langsgekomen. Daarom 
gaan jullie een superleuk spel spelen waarbij de Sint jullie hulp nodig heeft. 
Willen jullie weten waarom hij jullie nodig heeft? Kom dan op de gewone uren 
naar de scouts.  
 
 

Vrijdag 11 december:  
Geen vergadering op zondag; we maken het lekker gezellig en houden een 
filmavond van 18u-20u in de scoutslokalen. Neem misschien een kussentje en 
een dekentje mee om het warm te hebben en om te genieten van de leuke film! 
 
 

Vrijdag 18 december: 
Zoals de traditie het wil gaan we vanavond een kerstfeestje houden maar… niet 
zomaar één! Breng een klein cadeautje mee (ongeveer 5€). Meer verklappen we 
jullie nog niet. Laat nog een klein plaatsje over om iets te eten. Dit is de perfecte 
vergadering om het jaar af te sluiten dus wees aanwezig! Jullie worden verwacht 
van 18u30 tot 20u30. Toch nog één tip: Breng jullie goed humeur en jullie 
zottigheid mee, al zal dat geen probleem zijn!  
 
 

Zondag 27 december: 
Geniet van jullie vakantie! 
 
 
Stevige linker van jullie allercoolste leiding, 
 
 

Spivo (Laura van Ham)  lauravanham@hotmail.com 0499/198.533 
Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 
Dhole (Marine Devis)  marinedevis@hotmail.com 0476/618.444 
Hazewind (Sophie Bouché) sophii.b@hotmail.com  0498/761.862 

mailto:lauravanham@hotmail.com
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WELPJEEEEESSS!!!!!! WELPJEEEEESSS!!!!!! 
  
  
Het is weer eens de laatste maand van het jaar. Voor sommigen niet zo’n 
leuke periode met al die examens en de koude winter maar toch een 
maand waar zowel de Sint als de Kerstman langskomen (als jullie braaf 
zijn geweest tenminste !!).  

Het is weer eens de laatste maand van het jaar. Voor sommigen niet zo’n 
leuke periode met al die examens en de koude winter maar toch een 
maand waar zowel de Sint als de Kerstman langskomen (als jullie braaf 
zijn geweest tenminste !!).  
  
Zondag 6 december:Zondag 6 december: 
 
SINTERKLAAS IS IN HET LAND, maar hij heeft jullie hulp nodig. Kunnen 
jullie hem en zijn Zwarte Pieten helpen om alle cadeaus op tijd aan alle 
kinderen af te geven? Normale uren. 
 
Vrijdag 11 december: 
 
Uitzonderlijk vergadering op vrijdag. We gaan een superleuke filmavond 
houden samen met de kapoenen!! Afspraak van 18u00 tot 20u00 aan de 
lokalen. 
 
Vrijdag 17 december: 
 
HO-HO-HO!!! Het is nog niet echt kerstmis… Maar toch houden we een 
gezellig kerstfeestje met iedereen ! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 
18u30 tot 20u30! Neem vast een cadeautje van max. 5€ mee om aan één 
van je medewelpen cadeau te doen. 
 
Zondag 27 december: 
 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering! 
 
 

Stevige linker,  
 
 
 

Akela (Servaas Boels)  ikke_servaas@hotmail.com 0476/617.931 
Ikki (Nicolas Myter)  welfanta@hotmail.com  0474/792.929 
Gazelle (Peter Degryse)  peterdegryse@hotmail.com 0497/250.872 
Talpa (Sébastien Durbecq) edq@skynet.be   0495/809.551 
Oryx (Elisabeth Porcher)  elisaporcher@hotmail.com 0477/364.735 

mailto:ikke_servaas@hotmail.com
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Beste jonggivertjes, omdat het al december wordt en 
het dus tijd is om eens terug te denken aan het 
afgelopen jaar, en dan voornamelijk het scoutsjaar, wil 
ik jullie eens bedanken voor de supersfeer die er niet geweest zou zijn zonder jullie. 
Bij deze: bedankt en doe zo voort! Jullie hebben allemaal een 10 op 10.  

Beste jonggivertjes, omdat het al december wordt en 
het dus tijd is om eens terug te denken aan het 
afgelopen jaar, en dan voornamelijk het scoutsjaar, wil 
ik jullie eens bedanken voor de supersfeer die er niet geweest zou zijn zonder jullie. 
Bij deze: bedankt en doe zo voort! Jullie hebben allemaal een 10 op 10.  
  
Genoeg geslijmd nu, hier volgt het superprogramma van de “slijmmaand”: Genoeg geslijmd nu, hier volgt het superprogramma van de “slijmmaand”: 
  
  
Zondag 6 december:

 

Zondag 6 december:  
 
Aiaiaiai Zwarte Pieten, jullie Sinterklaas is ontvoerd. Wat nu gedaan? Door de 
schoorstenen zonder Sinterklaas? Kom af als Zwarte Piet met felle kleuren of we 
maken je zwart met felle kleuren!!! 
 
Vrijdag 11 december:  
 
Filmavond van 20u tot 22u30! Maak het gezellig en breng al wat sfeervol is mee! Ik 
denk aan kussens, teddyberen, lavalampen,… 
 
Vrijdag 18 december:  
 
Om 18u30 start het kerstfeestje en het eindigt om 21u30. Jullie brengen naar 
jaarlijkse gewoonten een tof unisex cadeautje mee ter waarde van max. 5€. Je moet 
al gegeten hebben maar de leiding zorgt voor het dessert!! 
 
 
Zondag 27 december:  
 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Het is vakantie! 
 
 
 
En dan zit het jaar 2009 erop! Met fijne, feestige en vreugdige scoutsgroeten, 
 
 

Serval (Karin Melsens)  karin.melsens@gmail.com 0499/391.189 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
Jako (Zeger Boels)   zeger_boels@hotmail.com 0478/533.498 
Bakoe (William Beuckelaers) spartan_807@hotmail.com 0476/868.559 
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Hello Givers, 
 
Nadat jullie mij een maandje hebben moeten missen, sta ik in 
december weer paraat om jullie van dienst te zijn. Deze maand 
gaan we enkel voor vrijdagavondvergaderingen zodat jullie in het 
weekend goed kunnen studeren voor de examens. Kijk goed naar 
de uren deze maand want die verschillen nog wel eens. 
 
 
Vrijdag 4 december: 
 
Sinterklaas is nog niet geweest om jullie schoen te vullen maar wij gaan al de kerstsfeer 
opsnuiven op de Brusselse kerstmarkt. Afspraak om 19u aan metrohalte Hankar. Breng jullie 
MIVB-abonnement en wat centjes mee. We zijn terug om 22u aan Hankar. 
 
Vrijdag 11 december: 
 
Hebben jullie zin om een avondje lekker lui niets te doen? Kom dan naar de filmavond van 
20u tot 22u30. 
 
Vrijdag 18 december: 
 
Nadat we reeds de kerstsfeer zijn gaan opsnuiven, gaan we nu een heus kerstdiner in elkaar 
boksen. Wie wat maakt zullen we regelen via het nieuwe forum op de site. Breng ook 
allemaal een leuk cadeautje mee van ongeveer 5 euro. Afspraak van 18u30 tot 22u30. 
 
Zondag 27 december: 
Geniet van jullie (hopelijk) welverdiende vakantie. 
 
 
 
Allemaal een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
 
 
Een stevige linker, 
 
 
 
 
 

Wouw (Kwinten Boels)  kwinten.boels@gmail.com 0472/240.310 



 

Adres: 

Diestsevest 92 

3000 Leuven 

Openingsuren: 

dinsdag t.e.m. donderdag: 14u‐18u 

vrijdag t.e.m. zaterdag:  10u‐12u30 

        13u30‐18u 

Website: 

www.hopper.be 

 

 

 

  

Scouts uniform: hemd, pull, korte en lange broeken 

 

 

Regenkledij: regenjas, regenbroek, regenpak 

 

 

Messen: Zwitserse zakmessen, opinelmessen 

 

 

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen 

http://www.hopper.be/

