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Voorwoord 
 
Beste totemlezer,  
 
Het is alweer december! Hopelijk hebben jullie ondertussen 
allemaal al jullie sinterklaasbrief geschreven. Wij hebben dit 
alvast wel al gedaan! 
Hier volgt ons lijstje voor jullie: 
Wij wensen: 

- Lieve kapoentjes 
- Brave welpen 
- Gemotiveerde jonggivers 
- Geïnteresseerde givers 

En dan beloven wij jullie dat het scoutsjaar niet mee stuk 
kan! 

 
En ja het is weer tijd om een kerstboom in huis te halen, om 
naar de kerstmarkt af te zakken, van de kerstlichtjes te 
genieten, cadeautjes te kopen, langs te gaan bij de familie en 
ja ook jullie leiding een kerstkaartje te sturen ☺. Wij wensen 
jullie allemaal een VROLIJK KERSTFEEST. 
 
Hier volgen nog enkele afspraken voor december: 

Zondag 3 december: we gaan met heel de groep zwemmen! 
Breng hiervoor 2,50€ mee 

 Vrijdag 15 december: filmavondje  
 Vrijdag 22 december: kerstfeestje  
 
 
Een stevige en vrolijke linker,  
De leidinsgploeg  
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Dag lieve schattige kapoentjes! Dag lieve schattige kapoentjes! 
De maand November ligt alweer achter de rug en de maand December staat dan 
natuurlijk weer voor de deur hihi. December betekent Sinterklaas (joepieee) 
Kerstmis (keicooool) ouderjaarsavond (vuuuurwerk) en niet te vergeten: 
VAKANTIE yééééy ! Maar voor het zover is, mogen jullie jullie eerst nog elke 
zondag bij de scouts komen uitleven! Het wordt weer super plezant; Kijk maar 
wat we deze maand allemaal gaan doen! ☺  Vergeet deze maand zeker je slee 

De maand November ligt alweer achter de rug en de maand December staat dan 
natuurlijk weer voor de deur hihi. December betekent Sinterklaas (joepieee) 
Kerstmis (keicooool) ouderjaarsavond (vuuuurwerk) en niet te vergeten: 
VAKANTIE yééééy ! Maar voor het zover is, mogen jullie jullie eerst nog elke 
zondag bij de scouts komen uitleven! Het wordt weer super plezant; Kijk maar 
wat we deze maand allemaal gaan doen! ☺  Vergeet deze maand zeker je slee 
niet mee te nemen als er sneeuw zou liggen!  
 
 
Zondag 3 December: We gaan zoals elk jaar met de hele groep gaan zwemmen! Neem 
jullie zwemgerief zeker mee (anders mag je niet in het water hé) en breng 2,50€ mee Wees 
stipt om 14u aan het lokaal! De vergadering is zoals steeds om 17.30u gedaan!  
 
Zondag 10 December: SURPRISE!!! Neem jullie slee mee als er sneeuw ligt...en anders 
gewooooon jullie goed humeur haha! 14u  17.30u 
 
VRIJDAG 15 December: FILMAVONDJE! Bereid je maar voor op een knotsgekke 
movie! Neem voor het comfort en de gezelligheid gerust een kussentje of dekentje mee. De 
kapoentjes worden in de cinemazaal (= het lokaal hihi) verwacht om 18u. De film is gedaan 
om 20u! Tot dan! 
 
VRIJDAG 22 December: KERSTFEESTJE! Kom allemaal met een volle maag of neem 
iets om te eten mee. Knutsel ook allemaal een cadeautje ineen of koop iets voor max. 5 Euro! 
(zorg ervoor dat het iets is dat je zelf graag zou willen krijgen natuurlijk) Dan maken we er 
een gezellige avond van en kan iedereen achteraf met een mooi kerstcadeau naar huis! Het 
feestje duurt van 18u tot 20.30u! 
 
Tot Slot! ZALIG KERSTFEEST EN NIEUWJAAR allemaaaal! 
 
Ps: Altijd verwittigen wanneer je niet kan komen op één van onderstaande nummers. 

Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
jan_c_@hotmail.com  0485/647.573 Kiang (Jan Callaert)  

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 /809.998 Dingo (Leutrim Spahija)  
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Ho Ho Ho, 
 
We zijn weer is beland bij de laatste maand van het jaartje 
2006. De donker valt steeds vroeger over deze mooie plaats waar de welpjes zich ten volle 
kunnen amuseren. Zullen wij (de leiding) jullie lichtje zijn in deze donkere dagen? Of is het 
misschien omgekeerd? Dit laatste kunnen we alvast bevestigen. Want ook voor deze korte 
dagen hebben wij een super planning klaar staan. Benieuwd? Lezen maar:  
 
Zondag 3 december. 
ZWI, ZWA, ZWEMMEN (in het water)!!!! Deze frisse duik in het zwembad van Woluwe zal 
jullie zeker een heldere kijk op de waterwereld geven. Zoals gewoonlijk (om te gaan 
zwemmen) nemen we dus onze zwemspullen EN een handdoek mee. Breng ook 2,50 € mee. 
Afspraak om 14u aan het lokaal en jullie gaan terug naar huis om 17.30u. 
 
Zondag 10 december. 
Wie kwam er deze afgelopen week bij jullie op bezoek? Zou deze heilige man ook langs de 
scoutsschoorsteen naar beneden afdalen? Kom het allemaal ontdekken op het grote 
SINTERKLAASSPEL. Van 14u tot 17.30u. 
 
VRIJDAG 15 december. 
De dagen worden kouder en dus kruipen we ook met de scouts lekker dicht bijeen om eens 
gezellig naar een filmpje te kijken. (Voor de ouders: de keuze zal bestaan uit tekenfilms of 
kinderfilms). De intro verschijnt om 18u op het doek (aan het lokaal) en de aftiteling volgt om 
20u. Zeker afkomen! 
 
VRIJDAG 22 december. 
Over drie dagen is het kerstmis en dat wordt ook bij ons gevierd! Vult jullie buikje maar 
alvast, MAAR laat plaats voor een dessertje!!! Ook cadeautjes zullen worden uitgewisseld, 
maar deze zullen door de leiding worden gekocht en uitgedeeld! (neem dus elk 5 euro mee) 
Wil je dus weten of de leiding een goede keuze voor jou heeft gemaakt? Of kom je gewoon 
om met je medewelpjes er een leuk feestje van te maken? Alle twee goede redenen om af te 
zakken naar de scoutslokalen om 18u en het feestje loopt op zijn einde om 20.3Ou. (Helaas 
komen aan alle mooie liedjes een einde) 
 
Een stevige linker van jullie leiding,  
 
 
Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
pudmini(Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com  0497/020.852 
Baloe (Emily Bouché)  emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
Jacala (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
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Elaaaaaa JG’kes! 
Hoop joe ool laaikt ze wiekent, ze activities end ze 
laaiding...wie ool lof joe toe! Haha; als jullie er niet 
veel van begrepen hebben, het ligt aan ons en niet aan 
jullie. We hopen dat het jaar tot nu toe een beetje meevalt...als dat niet het geval 
is, hebben we immers niet zo veel tijd meer om het goed te maken. Och och de 
laatste maand van 2006 is weeral aangebroken. Sneeuw (hopelijk), Cadeautjes 
(nog meer hopelijk hehe), Examens (brrrrr), en weldra ook nieuwjaar! Dit zijn 
onze activiteiten voor het einde van de maand. En het zullen letterlijk en 
figuurlijk spetterende vergaderingen worden! ;) 
 
Zondag 3 December:  

Elaaaaaa JG’kes! 
Hoop joe ool laaikt ze wiekent, ze activities end ze 
laaiding...wie ool lof joe toe! Haha; als jullie er niet 
veel van begrepen hebben, het ligt aan ons en niet aan 
jullie. We hopen dat het jaar tot nu toe een beetje meevalt...als dat niet het geval 
is, hebben we immers niet zo veel tijd meer om het goed te maken. Och och de 
laatste maand van 2006 is weeral aangebroken. Sneeuw (hopelijk), Cadeautjes 
(nog meer hopelijk hehe), Examens (brrrrr), en weldra ook nieuwjaar! Dit zijn 
onze activiteiten voor het einde van de maand. En het zullen letterlijk en 
figuurlijk spetterende vergaderingen worden! ;) 
 
Zondag 3 December:  ZWEMMEN! Neem zwemgerief mee en 2,50€. Jullie worden met 
badmuts op jullie kop verwacht om 14u aan het lokaal en we staan daar terug om 17.30u. 
 
VRIJDAG 8 December: Avondvergadering... Wees bereid om in het donker rond te 
lopen; naar schatten te zoeken; te koken; jullie leiding te overtreffen met jullie humor (zoals 
jullie reeds weten is dat zéééér moeilijk) en zorg gewoon dat je erbij bent! Vergadering van 
19u tot 21u !  
 
VRIJDAG 15 December: Jaja, het zijn examens, dus meer avondvergaderingen....maar! 
Daarom niet minder leuk! FILMAVONDJE vandaag! Als iemand suggesties heeft? Neem 
gerust dvd’s mee... Vergadering van 20u tot 22u. 
 
VRIJDAF 22 December:  De laatste vergadering van 2006 en dus KERSTFEESTJE! 
Neem allemaal zoals elk jaar een cadeautje mee van max 5 euro (maar wel iets cools 
natuurlijk) De vergadering loopt van 18u tot 20.30u ! Wij zorgen wel voor lekkere snacks en 
dergelijke dus je hoeft niet per se gegeten te hebben... ♪we wish you a merry christmas♫ 
 
 
                        AFBELLEN !!!              +              !!! UNIFORM 

Wiko (Nele Callaert)  nele_callaert@hotmail.com 0484/900.660 
floch16@hotmail.com  0485/562.384 Haflinger (Laurence Baeten) 

Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 Papegaaiduiker (Tim Jacob) 

Dafra (Sebastien Marion)  cacabouda007@hotmail.com 0477/382.225 477/382.225 
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Hey hey beste givertjes,  
November was weer een maand vol afwisselende 
activiteiten!! We zijn naar het toneel geweest (wat 
blijkbaar niet iedereen even leuk vond!). We hebben 
nog eens een traditionele bal-en pleinspelen gedaan. 
Maar vooral het weekend met het fantastische boot-
lied zal ons nog lang bij blijven ☺.  
Hopelijk wordt december een even interessante 
maand en bederven jullie examens niet alle pret!  
 
Zondag 3 december: we gaan zwemmen!! Breng dus jullie zwemgerief 
mee  en 2,50€.  
 
Vrijdag 8 december: een avondactiviteitje aangezien jullie examens 
hebben. We spreken af van 19u tot 21u voor een mega gezellige 
gezelschapspellekes avond. Dus als jullie leuke gezelschapspellekes 
hebben mogen jullie die uiteraard meebrengen. 
 
Vrijdag 15 december: jullie zitten nog steeds in examens dus hier volgt 
weer een avondvergadering. We doen een filmavondje. We spreken af van 
20u tot 22u. aangezien dit in de nieuwe lokalen zal doorgaan en het daar 
koud is, mogen jullie altijd een dekentje meebrengen om het wat 
gezelliger te maken.  
 
Vrijdag 22 december: Kerstfeestje!! We spreken af van 18u het einduur 
ligt nog niet echt vast maar we houden jullie op de hoogte. Aangezien 
jullie examens eindelijk gedaan zijn hebben jullie wel tijd om te KOKEN. Ja 
toch wel jullie gaan eten maken! Het werkt als volgt: er zijn er 2 die 
zorgen voor een voorgerecht, 3 die zorgen voor een hoofdgerecht en 2 die 
zorgen voor een dessert. Jullie verdelen het werk zelf maar wij willen één 
week op voorhand weten wie wat doet. Jullie leuke leiding zal voor de 
drank en een cadeautje zorgen ☺. 
 
Dit was het voor december! Hopelijk zullen jullie even talrijk aan de 
vergaderingen meedoen als ik november! 
 
Een stevige linker 
En veel succes met de examens  
Jullie leiding 
 
Adelaar (Sarah Melsens)  sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
Sika (Eline De Vooght)  elindevooght@hotmail.com 0486/839.076 
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