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Aan alle kapoenen, welpen, jonggivers, givers en ouders,
hier al de voorlaatste totem van het scoutsjaar! Kunnen jullie dat geloven?
De tijd vliegt: er wordt alsmaar gewerkt op school en alsmaar geravot in de scouts!
Niet te verwonderen dat het nu al mei is!
Daarentegen zou je, als de tijd zou stilstaan, nooit durven zeggen dat we al zo ver in
het jaar gevorderd zijn. We moeten komaf maken met dit vies gruw Belgisch weertje.
De maand mei is hier de ideale maand voor! Kom maar naar buiten lief zonnetje en
verspreid je stralen over alle scoutsleden!!
We gaan deze maand genieten van onze laatste 3 vergaderingen met als kers op de
taart de jaarlijkse STADSKRIEBELS!! Als dat niet fijn is als laatste vergadering!
Daarna is het gedaan met de scoutsvergaderingen, maar jullie kunnen dan al
uitkijken naar het GROEPSKAMP.
De volgende totem wordt de kamptotem, waarin jullie alle informatie krijgen over het
kamp en waarin we jullie ook het kampthema zullen onthullen! Deze schitterende
versie van de totem zal begin juni in jullie bus vallen.
Zodus, mooie vooruitzichten, is het niet??
Veel plezier met het verder lezen van onze totem en tot op de volgende vergadering,
met de vriendelijkste scoutsgroeten!!
Serval

KIEKEBOE kapoentjes,
Hebben jullie er zin in?
Wij in ieder geval wel! Dus als jullie ons willen volgen, zeker komen!
De maand mei is de laatste maand van dit scoutsjaar, dus laten we der
in vliegen.
Zondag 4 mei
Vandaag gaan we jagen op vossen. Nog nooit gedaan? Kom eens een kijkje nemen en
je zult er wel iets meer over te weten komen ☺. Hopelijk zal de zon wel schijnen, maar
daar twijfel ik niet aan!
Zondag 11 mei
Vandaag gaan we een verrassingsvergadering houden. Nieuwsgierig? Zeker komen,
we zullen jullie zeker kunnen gebruiken ☺ hehe…
Zondag 18 mei
De laatste vergadering van de maand. We gaan ons een namiddag amuseren op de
“Stadskriebels” en de andere laten zien wat we waard zijn ☺. Kom met een stevige
brok motivatie mee, want die zul je wel kunnen gebruiken !!!
Om opperbest van de laatste vergadering te genieten spreken we af om 11u en we zijn
pas terug om 18u
Neem ook een picknick en jullie MIVB-abonnement mee.
Zondag 25 mei
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering
Dadaaaaaa ☺
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

Hoipipeloikski welpjes,
Nadat we een sprookjesmaand achter de rug hebben, is het
weer tijd om met onze beide voetjes in welpenland te
belanden. Daarom heeft jullie leiding speciaal de typische
welpenspelletjes uit de kast gehaald. Laat jullie ogen maar
snel naar de volgende lijntjes op het blad afdwalen.
Zondag 4 mei 2008
Vandaag is het weer is tijd om onze camouflage outfit uit de kast te halen want
er komt hier een reuzebosspel aan. Kampen binnen vallen, elkaar uitschakelen,…
niets leuker als een scoutsvergadering!
Zondag 11 mei 2008
Dikke … Berta!, bassebal, voetbal en nog veel meer op deze originele bal- en
pleinspelen. Kom maar af want zo’n pret al nu ga je niet zo snel meer beleven.
Zondag 18 mei 2008
Vandaag is het een speciale vergadering; we trekken de stad in (vergeet jullie
mivb-abonement dus niet) voor de STADSKRIEBELS. We maken er een iets
langere dag van als een normale vergadering: afspraak om 11u aan het lokaal en
we zijn terug om 18u. Ook pakken we onze picknick mee en veel drank want van al
dat bewegen krijg je dorst.
Zondag 25 mei 2008
Dit is de laatste zondag van de maand, dus geen vergadering. Jullie leiding is al
bezig met zich te verdiepen in de stapels boeken die op hun bureau liggen.

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.comª0499/439.316

Haai jonggivers!
Ons jaarlijks groepsweekend en groepsfeest
waren op-en-top sprookjesachtig en magisch! Nu
we
er
weer
wat
nieuwe
en
mooie
scoutsherinneringen bij hebben, kan ik jullie
verklappen wat de nieuwe maand mei te bieden
heeft… Oh jawel, het is al de laatste scoutsmaand
voor dit jaar… MAAR, niet getreurd, het geweldigste volgt nog, … HET
ZOMERKAMP! Meer daarover in de kamptotem die binnen een maand
in jullie brievenbus valt!

Zondag 4 mei
Stel je voor: Een lekker lenteweertje, de vogeltjes tsjirpen, het is zondagnamiddag,
en je hebt zin om eens uit je kot te komen, …Wat wil je dan nog meer dan een
heerlijke namiddag BAL-en-PLEIN-spelen in het park? (En dit samen met onze beste
givers!) Gewone uren, 14u tot 17u30.
Zondag 11 mei
Het grote-in-mei-leggen-alle-vogels-een-ei-ruilspel! Afkomen is the message! Same
place, same time.
Zondag 18 mei
De laatste dagvergadering van dit jaar… Woehoe voel je het al kriebelen? Uhu,
inderdaad, we gaan naar STADSKRIEBELS! Afspraak om 11u aan de lokalen, we
zijn om 18u terug aan de lokalen. Neem € 1,5 mee en vergeet je pick-nick niet!
Hopelijk krijgen we een talrijke opkomst van ons allerbeste jonggivertjes voor deze
laatste maand! Als je toch niet kan komen, vergeet dan niet te verwittigen!

Stevige linker,

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

Yooooooooooooooooooow Givers!
Groepsweekend, groepsfeest, groepsditte groepsdatte…
Wat dachten jullie van het volgende: ‘Gedaan met da
groepsgedoe…’. Wel wij dachten het niet! haha…! En jawel, wij
zetten het groepsgevoel verder in de maand mei!
Sweet Ambient zit er ook weer op, en let nu: na deze maand zit
ook scouts er dit jaar weer op!
Uiteraaaaaaard kijken we volledig uit naar de eerste vakantievergadering begin juli… En
nadien ooh jawel Het kamp! De kampdata zijn: 18 – 30 juli!
Be there… are be a loser! (tenzij je niet mee kan ;))
Er is trouwens ook wat nieuws van Adelaar. Ze stelt het daar zeer goed in het verre
Afrika, en uiteraard krijgen jullie allemaal heel veel groetjes en een dikke vettige
smakkerd!
Genoeg gepraat; we vliegen erin:
En vergeet niet… In mei leggen alle vogels een ei! Eieren fretten maar!
4 mei: We gaan die Jong Givers eens laten zien wie the real givers are… So, be there for
a good old game of ‘plal en bein spelen’. Ra ra Ra wat dat mogen zijn ;)
VRIJDAG 9 mei: changement de decor… We gaan er eens een gezellige vrijdagavond
van maken. We zetten een paar goede films op het lijstje, en kijken die uit tot we
stilletjes in slaap vallen… Of naar huis moeten. Om 19h aan het lokaal; vanaf 23h mogen
jullie mama en papa jullie weer komen oppikken (vroeger mag uiteraard ook).
18 mei: Heel Brussel staat op z’n kop… Want het is stadskriebels… Een paar rondjes
lopen, rope skipping, één of andere rare balsport, of gewoon bierbakstapelen en zelfs
spinning.. We gaan ze allemaal af! We spreken af om 11u aan de lokalen, met picknick
en zijn terug om 18u.
25 mei: laatste zondag van de maand. Geen vergadering.
Blijven mailen, smsen en spammen indien je niet kan komem.
Een stevige linker,
Tha Leiding.

Haflinger (Laurence Baeten)
Suricata (Cajsa Tonoli)

floch16@hotmail.com
cajsa_tonoli@hotmail.com

ª0485/562.384
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

