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Beste medescouts, 
 
 
 
 
Dit is mijn eerste voorwoord in heel mijn scoutscarrière dus u bent gewaarschuwd. 
Ook is dit mijn ( en Maraboe’s) tweede totem. Wij hebben de totem overgenomen 
van Sika en Stern. Hopelijk zal u daar weinig van ondervinden, buiten het feit dat we 
gaan proberen elke laatste vergadering van de maand de totem uit te delen aan alle 
aanwezige leden om zo postzegels te besparen. Maar voor de afwezigen geen 
getreur, indien je er niet was, sturen we jouw de totem gewoon op en krijg je hem 
mooi op tijd in de brievenbus. 
 
Indien er zich problemen voordoen met het niet ontvangen van de totem via de post, 
gelieve contact op te nemen met Maraboe ( =>0032476617931) . Vanaf wij de totem 
volledig en mekaar hebben geknutseld kunt u hem ook op onze site terugvinden 
(=>http://reynaert-beatrijs.scoutnet.be/pages/index.php). 
 
Voor de rest wens ik u een prettige maand oktober, en elke zondagnamiddag veel 
plezier!!! 
 
 
Greetz, 
 
Nachtaapje. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dag kleine lieve kapoentjes onze eerst schoolmaand zit erop en onze grote 
echte scoutsmaand gaat beginnen yihaaaaaaaaaa 
Hopelijk zal de zon de regen wegbranden zodat we iedere week buiten 
kunnen spelen. 
In ieder geval hebben wij  ervoor gezorgd dat jullie zich niet zullen 
vervelen, neem nu maar snel een kijkje wat we in oktober allemaal voor 
jullie hebben gepland. 
 
 
Zondag 7 oktober: haaaaaai lieve kapoentjes vandaag zullen we een leuk bosspel houden  
 We gaan opzoek gaan naar de lieve kleine kaboutertjes die zich ergens in het bos hebben 
verstopt. Komen is dus de boodschap! 
 
Zondag 14 oktober:.Vandaag gaan we bal en plein spelen houden. We gaan er een 
spetterende vergadering van maken dus als je een vriendje of vriendinnetje wilt 
meebrengen, doe gerust! 
 
Zaterdag 21 oktober: Zorg dat je goed uitgeslapen bent zodat je snel kan nadenken en fit 
genoeg bent om te bewegen want deze namiddag is het Quiznamiddag Wooohooooo 
iedereen afkomen. 
 
 
Zondag 28 oktober: Laatste zondag van de maand   geen vergadering 
 
 
 
 
 
 

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 Dingo (Leutrim Spahija)  

Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
 

mailto:alexisjanssens@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:ikke_kwinten@hotmail.com


Welpen 
 

Dag beste welpeeeeeen, het is misschien allemaal een 
beetje nieuw voor sommigen onder jullie, maar naar 
goed gewoonte vliegen we er meteen tegen aan. 
Daarom hebben we een goed gevulde toffe 
maand oktober gepland, Lees maar snel 
verder wat er jullie allemaal te wachten 
staat.  

 
 
7 oktober 2007 
We gaan eens het bos verkennen, op 
een heel andere manier, dan  
gewoon … Wie leeft er allemaal in 
het bos? kaboutertjes & elfjes? 
Trollen & eenhoorns?  
Oops, ik mag niet teveel vertellen,  
maar je weet al dat het 
een bosspel wordt. Dus kom maar met kleren af, die 
vuil 
mogen worden!  Afspraak om 14u aan de lokalen. 
 
14 oktober 2007 
Wie kent het best de omgeving van de scouts? Welke welp  
kan het beste een kaart lezen? Wie heeft de beste  
smaakpapillen?  
Kom maar af met deftige schoenen … Afspraak om 14u aan de lokalen. 
 
21 oktober 2007 
Wie heeft er gisteren de peetvader vermoord? Wie heeft het gedaan, waar en hoe? Verwacht 
van deze vergadering maar een groot maffiosi cluedospel! 
Afspraak om 14u voor de lokalen. 
 
’s Avonds organiseert de welpenleiding een spaghettiavond (voor de ouders) meer 
informatie op de volgende pagina! 
 
28 oktober 2007 
Laatste zondag van de maand => geen vergadering! 
 
Stevige Linker, 
 
Akela (Nicolas Janssens)  nicolas‐janssens@hotmail.com    0478/ 392.688 
Baloe (Emily Bouché)     emily_bouche@hotmail.com    0496/ 674.389 
King Louis (Tim Jacob)     tim.jacob86@gmail.com     0472/ 607.292 
Rakscha (Anneleen De Vooght)  anneleeendevooght@hotmail.com   0499/ 439.316 

 
 



Spaghettiavond 
 
 
 
De bedoeling van deze spaghettiavond is dat wij, de 
welpenleiding eens gezellig met u, de ouders, kunnen praten 
en u leren kennen. Aangezien, dit jaar ook een groot aantal 
‘nieuwe welpen’  erbij zijn gekomen en dat er volgende 
maand het eerste takweekend plaatsvindt, is nu het ideale 
moment om u kennis over de scouts te verrijken. Dit opdat u 

en wij geen onaangename verassingen tijdens het jaar zouden te wachten staan en 
dat u zoon/dochter altijd goed voorbereid is.  
Dat allemaal met een lekkere spaghetti en een gezellig glaasje wijn.  
U bent als ouder welkom met AL u kinderen, ook al zijn ze niet bij de welpen.  
 
 
We vragen hiervoor een zeer symbolische prijs van:  

 
Voor ouders      3 Euro 
Voor kinderen   2 Euro    

 
 
 
Graag zouden wij op voorhand willen weten wie er komt en met hoeveel personen. 
Daarom vragen wij u vriendelijk een mailtje te sturen naar welpen@reynaert-
beatrijs.be. Of te bellen naar King Louis of Baloe. 
Dank bij voorbaat en hopelijk tot op onze heerlijke spaghettiavond 
 
 
Zou u niet aanwezig kunnen zijn en toch graag de informatie vergaren of met een 
van ons spreken, dan kunt u ons altijd bereiken via mail of telefoon die op het vorig 
blad terug te vinden zijn.      
 
 
Stevige Linker, 
 
De Welpen Leiding. 
 
 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://home.scarlet.be/olivias/images2/spaghetti_2.gif&imgrefurl=http://home.scarlet.be/olivias/rijst_en_pasta.htm&h=273&w=304&sz=26&hl=nl&start=113&tbnid=SskT6VLnoTGp9M:&tbnh=104&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dspaghetti%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN�
mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be
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Yoow Yoow 
De eerste maand school is voorbij, maar we zijn zeer blij De eerste maand school is voorbij, maar we zijn zeer blij 
om bij de jg’s te mogen zijn. Het kamp ligt al ver achter 
de rug, maar de eerste echte vergadering komt er weer 
aan. 

om bij de jg’s te mogen zijn. Het kamp ligt al ver achter 
de rug, maar de eerste echte vergadering komt er weer 
aan. 
  
  
  
Zondag 7 oktober:Zondag 7 oktober: Jeugdsportfestival  dagactiviteit dus pak allemaal een picknick, 5 euro 
en, zeker niet vergeten, jullie zwempak mee. De uren van afspraak zullen later op onze site 
verschijnen. We verwachten jullie in uniform, zoals gewoonlijk. 
 
 
Zondag 14 oktober: Stadspel afspraak op het gewoonlijke uur, namelijk 14 uur aan het 
lokaal. Breng allemaal jullie abonnement of tramkaart mee want bij een stadspel gebruikt men 
het openbare vervoer om richting stad te gaan. We zijn om 17.30 terug aan het lokaal. 
 
 
Zaterdag 21 oktober: Voor het eerst dit jaar gaan we weer een de goeie lucht opsnuiven in 
het bos voor het eerste bosspel. Gewoonlijke uren be there 
 
 
Zondag 28 oktober: Laatste zondag van de maand  geen vergadering 
 

Dafra (Sebastien Marion)  cacabouda007@hotmail.com 0477/382.225 
jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 Kiang (Jan Callaert)  

Sika (Elien De Vooght)  elindevooght@hotmail.com  0486/839.076 
roosje007@hotmail.com  0497/020.852 0497/020.852 Pudmini (Rozemien De Troch) 

 
 
 
 
 
 

mailto:jan_c_@hotmail.com
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Yow yow yow allercoolste Givers. Yow yow yow allercoolste Givers. 
    
Suricata heeft zich dan toch bedacht, Suricata heeft zich dan toch bedacht, 
haar reisplannen verliepen niet zoals verwacht. haar reisplannen verliepen niet zoals verwacht. 
Want de givers gaan voor! Want de givers gaan voor! 
En zingen doen we vanaf nu in koor! En zingen doen we vanaf nu in koor! 
Met nu 3 leiding aan jullie zij, Met nu 3 leiding aan jullie zij, 
is er 3dubbel plezier erbij! is er 3dubbel plezier erbij! 
daarom vliegen we met veel getover, daarom vliegen we met veel getover, 
in de maand Oktober! in de maand Oktober! 
    
Zondag 7 Oktober:Zondag 7 Oktober: 
We gaan met ze’n allen naar het jeugdsportival in het BLOSOdomein Hofstade. 
Breng allemaal pick nick, 5 € en zwemgerief mee zodat we die Jonggivers eens 
allemaal kunnen afdrogen! 
Afspraak om 9 u aan het lokaal en we zijn terug omstreeks 18.30. 
  
Zondag 14 Oktober:  
Gewijzigde vergadering. Leiding heeft dit in jullie totem verbeterd, (indien 
problemen, neem contact met hun op, telefoon nummers beneden.) 
 
Zondag 21 Oktober: 
Op aanvraag van enkelen gaan we een dagje naar De Kluis om er een 
teambuilding touwenparcours af te leggen. En… hip hip Hoera, Suricata is jarig 
geweest, zij trakteert jullie op iets lekkers...  
Afspraak om 8u45 in het Centraal station. Neem ook wat geld mee en een 
lunchpakket. Het juiste bedrag wordt jullie nog meegedeeld. 
Om 18h30 zijn we terug in het Centraal station. 
 
Zondag 28 Oktober:  
Laatste zondag van de maand. Duik maar allen die luie zetels in zodat jullie weer 
allemaal uitgerust zijn voor het weekend in november. 
 
Steeds afbellen als je niet kan komen zodat wij daar niet voor niemand staan! 
(want dat is nog altijd niet zo tof hihi.) 
 
 

Haflinger (Laurence Baeten) floch16@hotmail.com  0472/941.183 
sarah_melsens@hotmail.com  0494/212.508 Adelaar (Sarah Melsens)  
cajsa_tonoli@hotmail.com  0474/486.444 0474/486.444 Suricata (Cajsa Tonoli)  
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