Afgiftekantoor: Sint-Pieters-Woluwe
Verschijnt maandelijks: maart 2008
Uitgezonderd juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Servaas Boels
Leopold III-laan 7
1970 Wezembeek-Oppem

SCOUTS REYNAERT
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http://www.reynaert‐beatrijs.be

Dag allemaal,
Maart komt eraan en jullie vragen jullie waarschijnlijk af,
waar blijven ze toch met al de informatie over het kamp?
Reynaert-Beatrijs gaat dit jaar op groepskamp!
Geen paniek, dit betekent niet dat de kapoentjes 12 dagen
weg zijn of de jonggivers maar 5 dagen. Nee, dit betekent
gewoon dat we op hetzelfde veld zitten.
En dat we samen … op avontuur gaan.
Een groot avontuur. Bereid je nu mentaal al maar voor,
Want zoiets ga je niet vaak meemaken hoor.
De data vindt u onderaan dit blad.

Maar maart is meer dan alleen informatie over het kamp.
Maart is het begin van de lente, de zon is terug!
En daar gaan we goed gebruik van maken.
Verwacht al maar een toffe en spannende maand.

En nu zoals beloofd de data van de kampen:
•
•
•
•
•

Jins:
09
Givers:
15
Jonggivers: 18
Welpen:
21
Kapoenen: 25

juli
juli
juli
juli
juli

2008
2008
2008
2008
2008

–
–
–
–
–

26
27
30
30
30

juli
juli
juli
juli
juli

2008
2008
2008
2008
2008

Stevige linker (mijn rechter doet zeer)
De leiding
Indien u vragen heeft over het kamp kunt u terecht bij de contactpersoon
van de tak waarin u kind zich bevindt, of Padu per mail of telefoon
bereiken.
Padu / King Louis
tim.jacob86@gmail.com
0472/60.72.92

Na ons kort, maar MEGALEUK weekend
kijken we nog meer uit naar wat er ons
allemaal te wachten staat de volgende
maand! En het ziet ernaar uit dat de maand maart minstens even leuk zal worden
als februari! (hopelijk wel een beetje warmer... )
En dan komt ook de paasvakantie er nog aan dus deze maand kan echt niet meer
mislopen!
ZATERDAG 1 maart: Vandaag is het districtsactiviteit, dus we gaan met alle kapoenen van
Brussel eens goed uit de bol! En hiervoor gaan we helemaal tot ITALIË, daar waar heel grote
lekkere pizza’s maken en met rare kleine bootjes varen door sommige steden. Ze hebben
natuurlijk nog veel meer maar daarvoor zul je zelf moeten meegaan. Om minder op te vallen
tussen de Italianen kunnen we ons misschien ook zo kleden als hun. Deze vergadering duurt van
13u tot 18.30u, locatie is nog onbekend voor ons maar deze zal nog via brief, email en/of site
doorgegeven worden.
Zondag 9 maart: Iedereen van jullie kent wel die mooie, elegante witte honden met zwarte

stippen ... wel ik weet niet wat jullie ervan vinden maar wij vinden deze zéér mooi. Weten jullie
allemaal wel hoe deze honden heten? Wel als je de naam van de hond kent weet je ook hoe ons
spel noemt! Want deze keer gaan we het ‘ . . . . . . . . .’ –spel spelen! Dit is zoals meestal op de
gewone uren van een vergadering van 14u tot 17u30 aan de scoutslokalen.

Zondag 16 maart: vandaag is het tijd voor wat muziek en dans…. Ja het wordt een musical! We

gaan met heel de groep naar de fabeltjeskrant kijken! Afspraak om 13.30u aan het lokaal. We
zullen terug zijn tegen 17.30. Vergeet ook geen 10 euro mee te brengen.

Zondag 23 & 30 maart: Paasvakantie!!! Wiiieeeeeehh maar hierdoor is er natuurlijk wel geen
scouts, das wel spijtig e!
Een stevige linker,

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

Februari is bijna gedaan en maart komt er al aan. Leuke
belevenissen liggen al in het verleden, maar wat brengt de
toekomst? Misschien een vergadering vol zoete moppen of juist
dingen waarmee je je mond moet volproppen. Nieuwe dingen om
te ontdekken en waarvan je nek gaat rekken want zoveel plezier
beleef je alleen bij welpen en de leiding staat altijd paraat om te
helpen. Kom laat ons eens kijken wat we gaan doen in maart en neen we rijden geen paard.
Zaterdag 1 maart 2008
Eén keer per jaar komen alle Nederlandstalige scouts van Brussel samen om een groot spel
te spelen. Dit jaar valt het op een ZATERDAG!!! Vergis jullie dus niet.
We hebben met de andere welpenleiding een enorm leuk pizza-spel voorbereid voor jullie,
zeker komen meespelen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Afspraak om 12.00u aan onze lokalen en we zijn terug om 18.30u. Ook brengen we onze
eigen lekker zelfklaargemaakte picknick mee. Het welpenspel zelf gaat door bij de
scoutslokalen van Ruusbroec. Vergeet vooral je mivb-abonnement niet mee te brengen want
we gaan met het openbaar vervoer.
Zondag 9 maart 2008
Als de zon opgaat in scoutsland weten alle scoutjes al hoe laat het is: namelijk tijd voor een
nieuw avontuur! Kom je mee naar de wondere wereld van de hoge bomen? Leef je in in het
vogelleven en bouw al maar een nest, want vandaag spelen we het grote vogel spel.
Afspraak zoals gewoonlijk: om 14u aan de lokalen en de vergadering is gedaan om 17.30u.
Zondag 16 maart 2008
Première van een scoutsvergadering vandaag!! Voor het eerst in het bestaan van onze
scouts gaan we naar een musical: ‘De Fabeltjeskrant’. Alle nieuwsgierigen onder ons kunnen
al een voorproefje vinden op www.defabeltjeskrant.com. Voor de rest hebben jullie ook deze
keer jullie mivb-abonnement nodig en 10 euro. Afspraak om 13.30u aan het lokaal. We zijn
terug om 17.30u zoals gewoonlijk.
Zondag 23 en 30 maart 2008
Dan is het Pasen en de laatste zondag van de maand, dus zoals gewoonlijk: geen
vergadering; Geniet van het begin van jullie vakantie!!
Stevige Linker,
Akela (Nicolas Janssens)
King Louis (Tim Jacob)
Baloe (Emily Bouché)
Rakscha (Anneleen De Vooght)

nicolas-janssens@hotmail.com ª0478/392.688
tim.jacob86@gmail.com
ª0472/607.292
emily_bouche@hotmail.com
ª0496/674.389
anneleendevooght@hotmail.comª02/672.23.22

AhOi edele “ jedi’s “!!! Hope “The force” got you on the right path!
Na een maand februari, als deze, kunnen jullie zeker en vast niet
wachten op wat volgt! EN OF!
De krachten der “ star wars “‐ ridders hebben jullie volledig
klaargekregen voor een spetterende, overvolle en
lachverwekkende maand maart! Of ben ik fout!? NEUuUUn zeker
en vast niet!!!
Met de zon mee en de lente die ons beetje bij beetje de bloemetjes voor onze huisdeurtjes komt
bekleuren wil ik jullie even samenvatten wat er in de maand maart ons te wachten staat!
ZATERDAG 1 maart:
Ahaa eindelijk een gezamenlijke vergadering, met alle ‘superdupere’ jonggivers van Brussel!
Afspraak om 9.30u aan het metrostation ‘Hankar’. Daar zal jullie leiding op jullie wachten en
trekken we de stad in! We komen terug om 18.30u naar de lokalen.
Zondag 9 maart:
Wie kan heeft er onder jullie een goed visueel geheugen? Wie kan er met enkel een naaldje en
een kommetje water zich situeren en oriënteren? OhOoo wel dat zullen we eens nagaan! We
gaan vandaag een “oriëntatieloop” doen! Gewone uren 14.30u tot 17.30u. Afspraak aan de
lokalen.
Zondag 16 maart:
Ogen groot open en spitse oren zullen vandaag nodig zijn! We gaan
namelijk naar “De fabeltjeskrant”. We spreken dus af aan de lokalen
om 13.30u en vergeet zeker NIET om 10 euro mee te nemen! We
komen rond 17.30u terug.
Zondag 23 maart:
De klokken luiden en de chocola vloeit door de tuintjes heen. Het is
Pasen en dat wordt gevierd, maar zonder jullie leiding...
oOOOOooooooH :p dus GEEN VERGADERING.
30 maart :
Laatste zondag van de maand, dus GEEN VERGADERING.
BEL OP VOORHAND AF ALS JE NIET KAN KOMEN, DANKU

Dafra (Sebastien Marion)
Sika (Eline De Vooght)
Patrijs (Rozemien De Troch)
Kiang (Jan Callaert)

bastien.marion@gmail.com
elinedevooght@hotmail.com
roosje007@hotmail.com
jan_c_@hotmail.com

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

In maart hebben alle vogeltjes een baard,
Jaja in maart gaan alle duiven fuiven,
Deze maand gaan jullie geld inzamelen,
Om op kamp veel plezier te verzamelen
May the force be with you!!

ZATERDAG 1 maart: Districtsvergadering!!!! Laten we die andere scoutsgroepen maar
eens goed inmaken ;). Afspraak aan de lokalen om 13u, we zijn terug om 18u.
9 maart: … bijna Pasen. We spreken af om 14uur aan de lokalen. Ra ra ra…
16 maart: Nog één keertje eens goed uitblazen alvorens jullie (of althans een deel van
jullie) de paasexamens invliegen. We gaan samen naar een musical. De musical is
gebaseerd op de legendarische televisieserie ‘De Fabeltjeskrant’. Meneer de uil… here we
come. We spreken af om 13u30 aan de lokalen met 10 euro in de hand en hebben
gedaan om 18u30. (indien jullie niet kunnen komen wegens examens of andere
oorzaken gelieve hiervoor een mailtje te sturen!).
23 maart: PASEN!! Bij de oma en opa mogen jullie allemaal paaseitjes gaan rapen ☺.
Geen scouts dus.
30 maart: Laatste zondag van de maand. Alweer geen scouts. See you in April!

Blijven mailen, smsen, … indien je niet kan komen…
Groetjes, zwaaitjes, tuimelingetjes,
Uw opnieuw super gemotiveerde leiding.

Haflinger (Laurence Baeten)
Suricata (Cajsa Tonoli)

floch16@hotmail.com
cajsa_tonoli@hotmail.com

ª0472/941.183
ª0474/486.444

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: Zwitzerse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

