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Voorwoord 
 
Leden, leiding, ouders en sympathisanten… 
 
Een nieuw kerststerretje 
Schijnt helder en klaar 
Dat het de weg mag leiden 
Naar een Gelukkig Nieuw Scouts jaar! 
 
Want inderdaad, dat nieuwe jaar is alweer aangekomen… en wij, de hele 
leidingsploeg, wensen jullie allen een gelukkig nieuwjaar! 
Na al die avonden feest, gezellig samen zijn, veel cadeautjes en veel 
nieuwe voornemens gemaakt te hebben, is het weer tijd om er eens 
stevig in te vliegen… 
Koester nooit die goede voornemens. 
Voer ze liever direct uit. 
En kom ook dit jaar weer elke zondag spelen en ravotten. Want dit nieuwe 
jaar heeft jullie veel te bieden… 
 
Hier zijn een paar data dat jullie zeker moeten reserveren in jullie drukke 
agenda… 

- 2, 3 en 4 maart is het groepsweekend! 
- Ook 22 april zal je niet willen missen!! Dan organiseren wij een 

fenomenaal groepsfeest waar we jullie allemaal verwachten. 
- Naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de scouts, zal 

ook 28 en 29 april een blits weekend worden met zowat alle andere 
scoutsen van België. Op die kampen zullen alle oudste leden (11-18 
jaar) en hun leiding spelen en overnachten. Alle kampplaatsen zijn 
gelegen in Vlaams-Brabant, de meeste in de rand rond Brussel. Op 
zondag trekken deze kampeerders, net als alle andere scouts en 
gidsen, naar de hoofdstad om er deel te nemen aan de activiteiten 
in Brussel en om te genieten van de afsluitende show (samen met 
ook de jongste van de scouts) in het Koning Boudewijnstadion. Meer 
hierover zullen jullie later nog allemaal te weten komen! 

 
Ook in dit nieuwe jaar, staat de hele leidingsploeg weer steeds voor je 
klaar… 
Dus; wij verwachten jullie met bruisend veel energie 
 
En vergeet niet steeds heel lief voor jullie leiding te zijn! ;-) 
 
 
 
Een stevige linker,  
Suricata & Jacala 
 



BESTELFORMULIER 
 
Best ouders en leden, 
 
Wij gaan met onze givers op buitenlands kamp, waarschijnlijk naar 
Griekenland. En om dit een beetje te sponseren verkopen we wafeltjes. We 
hebben vanille of chocoladewafeltjes in dozen van 700gr voor 8€ per doos.  
Het enige wat u moet doen is een mailtje sturen naar: givers@reynaert-
beatrijs.be  met u bestelling en naam. Ofwel geeft u onderstaand strookje af 
aan één van onze givers. Dit dient u te doen voor 11 februari en dan kan u de 
wafeltjes zondag 18 februari komen ophalen bij het begin van de vergadering.  
 
Alvast bedankt!! 
De giverleiding 
 
 
________________________________________________________________ 
 
Ik …………………………..… ouder van………………………………………. 
 
In tak: kapoenen – welpen – jonggivers - givers 
 
Bestel:  
 
………X vanillewafeltjes   
 
……….X chocoladewafeltjes 
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Hallo lieve kapoentjes, Hallo lieve kapoentjes, 
Goed uitgerust van deze koude kerstvakantie… 
Als dit zo is kunnen we meteen beginnen aan 
een spetterend nieuw jaartje! 

Goed uitgerust van deze koude kerstvakantie… 
Als dit zo is kunnen we meteen beginnen aan 
een spetterend nieuw jaartje! 
  
In ieder geval, ik hoop het! In ieder geval, ik hoop het! 
  
  
  
07 januari 2007:07 januari 2007: 
Op 6 januari vieren we 3 koningen, en omdat we een dagje te laat zijn zullen we de mensen 
in de omgeving is goed verassen met ons zangtalenten!!! Here we come... 
 
 
14 januari 2007: 
brrrrrrr... januari is toch maar een fris maandje hoor... Daarom gaan we vandaag maar eens 
binnen blijven en gaan schaatsen! Breng 7€ mee en jullie dikke handschoenen! we spreken 
af van 9.30 tot 12u aan poseidon. 
 
21 januari 2007: 
Laten we allemaal een gezelschapspel meenemen, en we gaan er een toffe dag van maken, 
dat beloven we u!!! 
 
 
28 januari 2007: 
Laatste zondag van de maan; geen vergadering! 
 
 
(ps: Wees altijd in uniform, en gelieve te verwittigen wanneer je niet kunt komen!) 
 
 
 

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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Het nieuwe jaar is begonnen, iedereen heeft 
kerstcadeaus gekregen en heeft nieuwjaar gevierd. 
Voor jullie zijn de examens achter de rug maar voor 
jullie leiding staan ze voor de deur, dus zal je ons 
niet veel ziet deze maand. Maar dit mag jullie niet te 
beletten om jullie super te amuseren tijdens de klassiekers van januari. 
 
7 januari: 
Driekoningen. Ze kwamen uit het oosten met mirre, 
goud en wierrook. Maar jullie gaan vandaag van deur 
tot deur om te zingen en zo jullie eigen geschenken 
te verzamelen. 
 
14 januari 

Schaatsen, we spreken af om 9u30 aan Poseidon. De inkom en 
de huur van de schaatsen bedraagt 7 euro, als je je eigen 
schaatsen meebrengt kost het je 3,5 euro. De vergadering 
eindigt op dezelfde plaats om 12u00 
 

21 januari 
De leiding is zwaar aan het studeren en kan jullie dus 
niet komen entertainen deze zondag . 
 
28 januari 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 
 

 
 
Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar van de welpenleiding. 
 
Ook in het nieuwe jaar geld nog altijd: Kom in perfect uniform en 
bel af als je niet kan komen 
 
 

Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
roosje007@hotmail.com  0497/020.852 Pudmini (Rozemien De Troch) 
emeliken@hotmail.com  0496/674.389 Baloe (Emily Bouché)  
anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 Rakscha (Anneleen De Vooght) 

Jacala(Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
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!!!Januari 2007!!! We zijn alweer een jaartje verder. Ik 
vind persoonlijk dat het ongelooflijk snel is gegaan en 
heb enorm veel zin om er láaang van te 
genieten…Helaas is dit niet altijd mogelijk want de 
leiding heeft in deze 2 eerste maanden van het jaar examens af te leggen en ik 
vrees dat dát eerder dan sneeuw ons dit jaar zal doen bibberen. 
Toch zijn er voor jullie weer heel wat activiteiten voorzien! Geniet ervan! 
 
 
Zondag 7 Januari:  Naar jaarlijkse gewoonte gaan we 3-koningen zingen! Joepie! Neem 
allemaal Julie oude hoed/mijter/stok en kledij mee; Oefen alvast de allermooiste en grappigste 
3-koningendeuntjes en zorg vooral dat je tegen vandaag niet meer vals zingt! ;) 
 
 
Zondag 14 Januari: SCHAATSEN! Hoe/wat/waar/Hoeveel/…staat elders in de totem 
vermeld! Dit jaar is degene met de grappigste muts of handschoenen (vergeet deze vooral niet 
mee te nemen) weer de ijsschaatskoning/in van de dag! 
 
 
Zondag 21 Januari: Het spijt ons zeer maar deze zondag is het uitzonderlijk geen 
vergadering voor de jg’s. Misschien moet een van jullie maar eens een feestje geven of zo; 
Wij hebben geen tijd voor ontspanning en zijn dus aan het studeren! Sorry! 
 
 
Zondag 28 Januari:  Laatste zondag van de maand  geen vergadering! 
 
 
AAN AL WIE NIET KAN KOMEN DEZE MAAND: TOT IN FEBRUARI!!! 
 
 
                        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 
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Hey hey hey beste givertjes! 
Jaja de examens zitten erop en waarschijnlijk zijn 
jullie nu van jullie (hopelijk) welverdiende vakantie 
aan het genieten, hebben jullie er fijne feestdagen 
opzitten en mooie cadeautjes gekregen ☺. 
Wij wensen jullie alleszins al een GELUKKIG NIEUWJAAR!  
 
Voor januari gaan we jullie een deel vergaderingen alleen laten doen 
aangezien het nu onze beurt is om te studeren.  
 
Zondag 7 januari: alhoewel het jullie laatste vakantiedag is gaan we 
jullie vroeg doen opstaan! Jullie moeten om 8.45u aan Hankar staan, 
verkleed in drie koningen (dit is HEEL belangrijk: ster, staf, één zwarte 
koning,… ). Jullie gaan zingen in het Pacheco instituut (dit is een 
bejaardentehuis) en daarna rondgaan met chocolaatjes. We zullen ervoor 
zorgen dat jullie op tijd alle informatie krijgen.  
 
Zondag 14 januari: Tijd voor de jaarlijkse schaatsactiviteit! Vergeet geen 
2de paar sokken en handschoenen mee te nemen! Breng ook 7€ mee. We 
spreken af aan poseidon van 9.30 tot 12u.   
 
Zondag 21 januari: jullie gaan verder wafeltjes verkopen! Ook hierover 
krijgen jullie later nog informatie 
 
Zondag 28 januari: laatste zondag van de maand: geen vergadering 
 
Een stevige linker, 
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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