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http://www.reynaert‐beatrijs.be

Heeey kapoentjes,
GELUKKIG NIEUWJAAR allemaal… Hebben jullie allemaal leuke
en positieve voornemens verzameld om het jaar 2008 met succes te
beginnen… Dan gaan we er meteen aan beginnen, hier volgen wat
leuke activiteiten!!!
zondag 6 januari:
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. De mijne is versleten, mijn
moeder mag het niet weten,…. Kennen jullie dat liedje nog? Dat gaan we met volle
borst gaan zingen in de wijken van Woluwe…
zondag 13 januari:
Wij gaan is laten zien hoe goed we kunnen schaatsen, of hoe goed we kunnen leren
schaatsen. Vergeet geen handschoentjes en een muts mee te nemen, dit kan wel handig
zijn!!! ☺ We verwachten jullie om 9h 30 aan poseidon, en we zijn weer beschikbaar
om 12h 30. Inkom: 7€
Vergeet niet: zonder handschoenen kom je het ijs niet op!
zondag 20 januari:
Vandaag is het eigenlijk een verrassingsvergadering. Jullie zullen wel zien wat er jullie
te wachten staan… Benieuwd…? Kom gewoon af!!!
Ps: De 23ste en 24ste februari is het takweekend. Hopelijk sneeuwt het dan, dan kunnen
we onze sleetjes meebrengen… neem maar mee!!!

Een stevige linker
Jullie leiding
Serval (Karin Melsens)
Wasbeer (Alexis Janssens)
Dingo (Leutrim Spahija)
Indra Bervoets

karinmelsens@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
leutrim11@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com

ª0499/391.189
ª0498/638.707
ª0485/809.998
ª0494/729.313

Dag beste welpjes !!! Gelukkig nieuwjaar !!! We wensen jullie een super 2008 vol plezier en
verassingen. Heb je ook goede voornemens genomen? Zoals goed presteren op school, veel
buiten spelen en minder televisie kijken, mensen helpen als het nodig is, …
Wij zullen alvast ons best doen om jullie te entertainen en jullie een tof scoutsjaar te
bezorgen.
Alhoewel jullie leiding nu hard aan het blokken is, zijn er toch activiteiten gepland. Denk
maar eens aan ons terwijl je fijn door het bos aan het lopen bent, of thuis spelletjes met je
vrienden speelt!!!

6 Januari: We gaan allemaal samen drie koningen zingen. De mensen in de buurt een beetje
vreugde brengen is de boodschap!!! Wie vindt het amandeltje en wordt er koning/koningin?
Allemaal komen en begin al maar de mooie liedjes te leren.
13 Januari: We gaan met heel de scouts schaatsen!!! We vragen een bijdrage van 8 euro en 7
euro voor de jongens en meisjes dat nog geen 13 zijn.
Afspraak om 9h30 aan de posseidon in Woluwe.
Om 12h30 kunt u de welpjes komen op halen ook aan de posseidon.
Doe warme kleren aan en vergeet je handschoenen en een muts niet!!!
Zonder handschoenen kom je niet op het ijs!!!
20 Januari: Kom allemaal in stevige en warme kleding!!! De Jins hebben een
verassingsvergadering gepland voor jullie. Veel gelach en plezier staan op het menu.
Amusement verzekerd!!!
27 Januari : Geen vergadering!!! Laatste zondag van de maand.

Stevige linker,
de welpen leiding
Akela (Nicolas Janssens) nicolas-janssens@hotmail.com
0478/392.688
King Louis (Tim Jacob) tim.jacob86@gmail.com
0472/607.292
Baloe (Emily Bouché)
emily_bouche@hotmail.com
0496/674.389
Rakscha (Anneleen De Vooght)anneleendevooght@hotmail.com02/672.23.22

Yellow jongivers
Hopelijk waren de examens goed en hebben jullie je ongelooflijk goed
geamuseerd tijdens de vakantie. De familie bezocht, nieuwjaar gevierd en
noem maar op.
Alleszinds hopen we dat één van jullie goede voornemens, buiten beter leren
en dergelijke, lief zijn tegenover elkaar is.

Zondag 6 Januari: We gaan 3 koningen zingen. We verwachten jullie deze keer zoals altijd
in uniform of verkleed als een koning.
Zondag 13 januari: Schaatsen met heel de groep. We spreken zoals elk jaar meteen aan
poseidon af om 9 uur 30 en jullie mogen weer opgehaald worden om 12 uur 30. Breng 8
euro mee.
Vergeet niet: zonder handschoenen kom je niet binnen!
Zondag 20 januari: We gaan naar de film. Omdat we naar de cinema gaan, spreken we best
een uurtje vroeger dan gewoonlijk af aan het lokaal en pak 7 euro mee, waarschijnlijk gaat er
nog iets af van de prijs als jullie mooi zingen met 3 koningen. Afspraak dus van 13u tot 17u30
Zondag 27 januari: Laatste zondag van de maand dus geen scoutsvergadering.

Een stevige linker
Dafra (Sebastien Marion)
Kiang (Jan Callaert)
Sika (Elien De Vooght)
Pudmini (Rozemien De Troch)

cacabouda007@hotmail.com
jan_c_@hotmail.com
elindevooght@hotmail.com
roosje007@hotmail.com

ª0477/382.225
ª0485/938.477
ª0486/839.076
ª0497/020.852

Nu jullie examens gedaan zijn, zit jullie leiding in een (zware)
examenperiode...
Kofffiiieeeeee!!!
Ons zal je dus niet vaak tegenkomen deze maand.
Maar dat zijn allemaal geen excuses om in januari niet samen af te spreken op de
scouts...
Een korte, maar (eigenlijk feitelijk) niet zo’n krachtige totem:
(we zullen het goed maken in Februari! ☺)
6 januari: 3 koningen, 3 koningen, geef mij een nieuwe hoed...
Jullie gaan samen met de jongere takken 3 koningen zingen. Afspraak om 14u aan de
lokalen.
13 januari: Je neemt een muts, een paar handschoenen, 8 € en hopen ijs...
schaatsen maar! We spreken af aan poseidon om 9u30 en we laten jullie daar ook
vertrekken om 12u30.
Vergeet niet: zonder handschoenen kom je het ijs niet op!
20 januari: Uitzonderlijk GEEN vergadering...
bijna in zicht…

Maar het einde van onze examens is ook

27 januari: laatste zondag van de maand. Geen vergadering.

Blijven mailen, smsen, … indien je niet kan komen…
Een stevige linker,
Tha Leiding.

Adelaar (Sarah Melsens)
Haflinger (Laurence Baeten)
Suricata (Cajsa Tonoli)

sarah_melsens@hotmail.com
floch16@hotmail.com
cajsa_tonoli@hotmail.com

ª0494/212.508
ª0485/562.384
ª0474/486.444
/486.444

Adres:
Diestsestraat 247
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: Zwitzerse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

