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Beste ouders, leden, oud‐leden en medeleiding, 
 
Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die op onze jaarlijkse receptie aanwezig was. Voor 
de mensen die er jammer genoeg niet bij konden zijn; hier een kleine samenvatting: 

 Voor algemene informatie kunt u altijd terecht bij Nachtaapje of Spivo. 

 Voor specifiekere informatie kunt u terecht bij de leiding van uw kleine spruit. 

 Wij proberen zo snel mogelijk de paskoffer van de Hopper (scoutswinkel) te voorzien 

zodat u het uniform bij ons kan aankopen na een vergadering en u niet naar Leuven 

of elders hoeft te rijden. Wegens enorm veel vraag hiernaar is deze echter niet direct 

te verkrijgen.  

Waar vol spanning naar uitgekeken wordt is het eerste weekend van het jaar! De Jonggivers 
en de Givers gaan van vrijdag 19/11 tot en met zondag 21/11 een andere Vlaamse stad 
onveilig maken. En Aangezien wij de enige scouts zijn met zo’n toffe (jong)givers zal dit een 
weekend worden om nooit te vergeten. Niet getreurd, ook de Kapoenen en Welpen gaan op 
weekend maar weliswaar zullen zij hun mama en papa één dagje minder moeten missen en 
vertrekken ze pas zaterdag 19/11 op ‘reis’. 
 
Wat ook speciaal is dit jaar is ons kamp. We gaan namelijk op JAMBOBRU. Dit wil zeggen dat 
we met alle scoutsen van Brussel samen op kamp gaan. (We zitten maximum 20km uit 
elkaar.) Omdat het JAMBOBRU is, zijn de kampdata iets verschillend dan gewoonlijk:   

 Kapoenen => 17 juli tot en met 23 juli 

 Welpen => 17 juli tot en met 28 juli 

 Jonggivers => 17 juli tot en met 30 juli 

 Givers => Nog te bepalen ( hangt vooral af van een al dan niet buitenlands kamp) 

Wij zouden dit jaar ook de hulp van ouders en leden vragen bij het uitladen van de 
vrachtwagen met al het gerief dat wij gebruiken op kamp, maar hier volgt sowieso nog meer 
informatie over. 
 
Als laatste ga ik afsluiten met een verzoek. Onze lokalen worden in de winter warm 
gehouden door onze centrale verwarming die op mazout werkt. Het probleem is dat onze 
tank klein is (500l) en 75m van de straatkant verwijderd is. Kent u iemand die wel mazout 
zou kunnen/willen leveren aan ons? Gelieve een mailtje te sturen naar info@reynaert‐
beatrijs.be . (Het is ook voor uw kind!) 
 
Een stevige linker en tot gauw, 
Nachtaapje 
 
 

Voorwoord 



Dhole (Marine Devis)     0476/618.444 
Kameleon (Lara Roose)        0494/359.390 
Alpaca (Charlotte Hubert)       0477/352.022 
Sitatunga (Pauline Dekoninck)       0479/697.904 
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dag allerliefste Kapoentjes,  
Nu we elkaar al een beetje beter kennen en 
de overgang gedaan is, kunnen we beginnen met de echte scoutsspelen! Maar 
eerst willen wij, de kapoenenleiding, jullie nog allemaal proficiat wensen met de 
overgang! Jullie zijn nu allemaal echte Kapoenen geworden. De groep hangt 
goed samen dus het belooft een spetterend scoutsjaar te worden!!!  
 
Hier volgt alvast het programma van november: 
 
Zondag 7 nobember:  We spelen vandaag een levensecht ganzenbordspel! Allen afkomen 
dus! 
 
 
Zondag 14 november: Vijanden van alle 
landen en alle tijden kruipen uit het verleden 
om te strijden in een ultiem gevecht! Deze 
namiddag staat onze eerste stratego op het 
programma.  
 
Oefen alvast jullie schaar-steen-papier, 007, 
dassenroof, krokodillengevecht,… en weet te 
winnen van je tegenstanders. 
 
 
Zaterdag 20 tot zondag 21 november:  Hee kom naar smurfenland, welkom allemaal, ja 
kom naar smurfenland het land van pracht en praal. Superneigmegacoolhypertof, ons eerste 
weekend van het jaar is daar. Ja hoor, we gaan op takweekend (met de welpen) en het thema 
wordt – tweemaal raden –  SMURFEN!!  Heb je thuis iets liggen dat past in het thema, aarzel 
dan zeker niet om het mee te nemen! VERDERE INFORMATIE VOLGT VIA E-MAIL. 
 
 
Zondag 28 november: Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 
 
Dikke knuffel ! 
 



Akela (Servaas Boels)       0476/617.931 
Hati (Sébastien Durbecq)       0495/809.551 
Shada (Elisabeth Porcher)      0477/364.735 
Jacala (Laura van Ham)       0499/198.533 
Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 
 
 
 

 
Welpen! 
 
Daar komt Meneertje Herfst nu echt wel aan, en wat brengt hij 
voor ons mee? Een beetje regen, afvallende blaadjes, een koud 
briesje en een miniem zonnestraaltje af en toe.  
 
Maar lieve welpjes, niet treuren, want 
Meneertje Herfst kan ons niet zoveel doen aangezien onze agenda weer 
eens mooi gevuld is voor deze novembermaand. Lees maar mee! 
 
Zondag 7 november:  
 
Vergeet heel even de toetsen van maandag want het is tijd voor ontspanning. We gaan 
lekker ravotten in het park; er zal gezweet worden! Gewone uren. 
 
Zondag 14 november:  
 
Stimuleer jullie hersenpannetjes al maar want vandaag gaan we ons inleven in een 
levensechte mastermind. We trekken naar het bos en laten alle remmen los. Ook hier, 
normale uren. 
 
Zaterdag 20 – zondag 21 november:  
 
WEEKEND!!  Welkom in smurfenland, welkom allemaal! Begin alvast een perfect 
smurfenoutfit samen te stellen. Lolsmurf, brilsmurf, grote smurf, kleine smurfin, gargamel, … 
Meer smurfinformatie vinden jullie later in jullie smurfenmail!  
 
Zondag 28 november:  
 
Luilaksmurf heeft ons na het weekend in slaap gedommeld en we slapen lekker uit deze 
zondag. Laatste zondag van de maand; geen vergadering. 
 
Moest het in november slecht weer worden; gelieve uw kind dan ook aangepaste kledij mee 
te geven. Uiteraard wel het uniform blijven aandoen. Graag ook bellen, smsen of mailen 
indien jullie niet aanwezig kunnen zijn.  
Een stevige linker/smurf,  
 
 



Bakoe (William Beuckelaers)       0476/868.559 
Jako (Zeger Boels)        0478/533.498 
Hazewind (Sophie Bouché)       0498/761.862 
Gazelle (Peter Degryse)        0497/250.872 
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 
 
 

 
 
 
JONGGIVEEEEEEERRSSS!!!!!!!!! 
November belooft een koude maand te worden, maar 
dat houdt ons niet tegen! We gaan er eens goed 
tegenaan met allerlei ZALIGE spelletjes en een 
MEGACOOL weekend!!!! 
 
Zondag 7 november: 
 
We gaan de omgeving eens ‘scouten’, als echte scouts met een groot 
postenspel!!!! (Gelieve dit keer NIET te verdwalen ;-) ). Normale uren! 
 
Zondag 14 november: 
 
Doe maar sportieve kleren aan mannekes, want jaja de goeie oude BAL- EN 
PLEINSPELEN staan vandaag op het programma!!!! Jihaaaa!!!!  
 
Vrijdag 19 – Zaterdag 20 – Zondag 21 november: 
 
We gaan op weekend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
HOE GENIAAL IS DAT????!!!!! 
 
Afspraak om 19u in de inkomhal van Brussel-Centraal met volle buikjes (lees: al 
gegeten hebben). Verdere informatie vindt u binnenkort in uw inbox! 
 
Zondag 28 november: 
 
Laatste zondag, geen vergadering 
 
 
Stevige linker, 
 

 



Nachtaapje (Stijn De Vooght)       0479/497.839 
Email: givers@reynaert-beatrijs.be 

 
 
 
 

 
 
 

Allo, allo, allo! Nu jullie weten dat jullie dit 
jaar de tofste leiding ooit zullen hebben, zal 
het niet moeilijk zijn jezelf te motiveren om 
er elke vergadering te zijn! En hopelijk 
hebben jullie al een beetje research gedaan 
over pokémon enz.?!  
 
 
Zondag 7/11: 
 
Nee! Ja! Nee! Ja! Nee! Oké! Zoals jullie het willen! Geen uitleg over wat we vandaag doen. 
Normale uren. 
 
 
Zondag 14/11: 
 
Uw leiding heeft waarschijnlijk al examens… Meer info volgt via mail…  
 
 
Vrijdag 19/11 – Zondag 21/11: 
 
Het beste weekend van het jaar! Afspraak vrijdag om 19u tot zondag 14u op een voor jullie 
nog onbekende bestemming. Zeker niet vergeten: 20€, volledige weekenduitrusting en jullie 
ervaring als echte toerist. Meer info volgt later via mail. 
 
 
Zondag 28/11: 
 
Laatste zondag van de maand! (Misschien geldinzamelactie, dit bespreken we nog.) 
 
 
 

 



 

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 

 
 


