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http://www.reynaert-beatrijs.be

Lieve totemlezers,
We kunnen het alweer stellen: de maand november was meer dan geslaagd!
Op weekend trotseerden we de kou door de warme, gezellige sfeer.. En jawel, de
Go Wild scoutsfuif mocht er ook weer zijn! En nu de feestdagen voor de deur
staan zijn zelfs de eerste vlokken sneeuw al gevallen!
December is er weer aangekomen! Een maand vol gezelligheid, feestdagen en
veel leuke cadeautjes en lekker eten! Oh ja… hierbij komen dan nog eens die
toetsen van op school… Geen nood! De scoutsleiding gaat op en top voor de
nodige ontspanning zorgen! Jawel, zwemmen, feesten en filmpjes kijken! Het
is voor ons allen weggelegd!
Breng voor het zwemmen jullie zwempak of zwembroek mee, een handdoek,
een badmuts, jullie MIVB abonnement en 3 euro!
Bij de scouts vieren wij ook dit jaar weer de gezellige feestdagen! Daarom is er
zoals elk jaar, traditioneel, een kerstfeestje op vrijdagavond 19 december! En
uiteraard is er niets leukers dan eens een klein cadeautje krijgen! We vragen
daarom die dag allen een cadeautje van maximum 5 euro mee te nemen.
Wanneer al deze vrolijke momenten met de scouts gedaan zijn deze maand,
vliegen we allen samen het nieuwe jaar in! En ook volgend jaar zullen wij
allen weer paraat staan voor jullie!
Wij wensen jullie, vanuit heel de leidingsploeg, hele warme en gezellige
feestdagen!
Vergeet niet, wanneer jullie de totem ‘per ongeluk’ zouden kwijt geraken kan
je deze nog steeds terug vinden op onze scoutssite:
www.reynaert-beatrijs.be
Een stevige linker,
Suricata!

November zat weer eens boordevol,
Op het filmweekend had ieder zijn
unieke rol!
Shrek, een koningin, ridders, prinsessen, indianen en Batman.
Maar ook Sherlock Holmes, Indiana Jones en Spiderman.
Allen passeerden in Heverlee de revue,
en wij, kapoenen en leiding, amuseerden ons continu!
Volgende maand komen Sinterklaas en de kerstman,
Genoeg krijgen we hier nooit van! ☺
Daarom geeft de scouts ook een feest,
het wordt een spetterend kerstfeest!
Maar eerst maken we ons nog eens goed nat
en zetten we ons voor de buis op onze mat!
Zondag 7 december; 14u-17u30: Haal jullie zwemgerief maar boven
(handdoek, badmuts, zwembandjes, zwembadbal, badeendjes, …) want
vandaag gaan we met z’n allen het zwembad onveilig maken! Afspraken
op het normale uur aan het lokaal. Breng ook je MIVB-abonnement en 3
euro mee!

Vrijdag 12 december; 18u – 20u: We zetten ons voor een groot
scherm en gaan allen een film zien, welke verklappen we nog niet! Pak
eventueel een dekentje mee… Afspraak aan het lokaal om 18u en tegen
20u mogen jullie ouders jullie terug ophalen. Zorg dat jullie al gegeten
hebben!
Vrijdag 19 december; 18u30 – 21u: Het is eindelijk tijd om een
reuze-super-cool-mega-kerstfeestje te bouwen!! Kom in kerstkledij af
en neem allemaal een kleinigheidje mee als geschenkje voor een andere
kapoen (dit mag maximaal 5€ kosten). Zorg dat je al gegeten hebt!

Dikke winterknuffel van heel jullie leidingsploeg!
Serval (Karin Melsens)
Wouw (Kwinten Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Spivo (Laura van Ham)

karin.melsens@gmail.com
kwinten.boels@gmail.com
stijndevooght@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com

ª0499/391.189
ª0472/240.310
ª0479/497.839
ª0499/198.533

Beste welpen,
november is alweer bijna gedaan, we hadden een spannend
zeeslag-bosspel, een rustigere vergadering met toneel en
een weekend helemaal in het thema van films! Hopelijk
hebben jullie ervan genoten en blijven jullie even talrijk
aanwezig op de volgende vergaderingen! Hier de activiteiten voor december.

Zondag 7 december.
PLONS ja het is weer tijd voor de jaarlijkse zwempartij! Breng allemaal jullie
zwemgerief, handdoek, badmuts en zwembandjes mee. Afspraken op het
normale uur aan het lokaal. Breng ook je abonnement en 3 euro mee!

Vrijdag 12 december
Om de heimwee van het super weekend wat te stillen, krijgen jullie vanavond
een FILM te zien! Afspraak aan het lokaal om 18u en tegen 20u mogen jullie
ouders jullie terug ophalen. Zorg dat jullie al gegeten hebben!

Vrijdag 19 december
Kerstfeeeeeeeesje!!!! Kom tegen 18u30 naar het lokaal en zorg dat jullie niet al
te veel gegeten hebben want de leiding zorgt voor een dessert! Breng ook een
klein uniseks cadeautje mee (van maximum 5 €). Aangezien het daarna vakantie
is kunnen jullie vanavond wel wat langer opblijven en dus mogen jullie ouders
jullie om 21u terug komen ophalen!

Stevige linker,

Rakscha(Anneleen De Vooght)
Akela (Servaas Boels)
Bagheera (Eline De Vooght)
Ikki (Nicolas Myter)

anneleendevooght@hotmail.comª0499/439.316
ikke_servaas@hotmail.com
ª0476/617.931
elinedevooght@hotmail.com
ª0486/839.076
welfanta@hotmail.com
ª0474/792.929

Hey jonggivers,
De maand december is in zicht en dan denken
we natuurlijk direct aan de feestdagen
Wiiiieeeeeh!!! Maar daarvoor ook nog de
exaampjes natuurlijk, jakkes! Toch om je nog
een beetje te kunnen ontspannen tijdens de
examens hebben we ook een paar
avondvergaderingen gepland voor jullie ;)

Zondag 7 december
Gaan we gezellig met zijn allen gaan zwemmen!!! Dus vergeet zeker je zwemgerief (+
badmuts) niet want das natuurlijk het allerbelangrijkste ☺ en eventuele badspeeltjes die je
thuis zou hebben liggen. We houden ons aan de normale scoutsuren deze week. Breng ook je
abonnement en 3 euro mee!

Vrijdag 12 december
Vanavond een avondvergadering om jullie nog wat te kunnen ontspannen op de vrijdagavond
voor je een druk studeerweekend ingaat en dit doen we met een FILM. Welke film blijft
natuurlijk nog een verrassing tot op de dag zelf ;)
De vergadering is voor jullie van 20u tot 22u!!

Vrijdag 19 december
Het overbekende Kerstfeesje!!! Jaja de feestdagen komen eindelijk dichterbij en zelfs op de
scouts moeten we natuurlijk wat vieren! We gaan allemaal dus al eens lekker voor cadeautjes
shoppen en nemen een cadeautje mee van +/- 5euro dat gepast is voor meisjes en jongens (!)
zodat we geen te vreemde taferelen voorgeschoteld krijgen tijdens het openen van de
cadeautjes. Ik ben al benieuwd naar het mijne ☺…
Jullie worden verwacht om 18u30 en het feestje zal doorlopen tot 21u00.

Een stevige linker, jullie leiding.

Kiang (Jan Callaert)
Gibbon (Indra Bervoets)
Wasbeer (Alexis Janssens)

jan_c_@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com

ª0485/938.477
ª0494/729.313
ª0498/638.707

Dag beste givertjes,
De maand december wordt een zware maand voor jullie: examens,
taken, … daar houden wij natuurlijk rekening mee. Daarom zijn er
deze maand enkel avond vergaderingen gepland.
Na een super delux mega actief weekend hebben we dus beslist om
de volgende vergaderingen vast te leggen.

Vrijdag 5 dec:
dec
We spreken af om 20 uur aan de lokalen en gaan dan knutselen voor de kerstmarkt! Het einde
zal om 22h30 zijn. Laat weten als je al een idee hebt zodat we het nodige materiaal kunnen
kopen.
Vrijdag 12 dec:
Ook vandaag spreken we weer af op een vrijdag om 20 uur aan de lokalen, we gaan een
filmpje kijken!, Stuur je voorkeur per mail. De vergadering eindigt om 22h00.

Vrijdag 19 dec kerstmarkt/party!!!
Kerstvergadering 18u30 tot 21u00: iedereen maakt of koopt een cadeautje van +/-5€, die
zowel voor meisjes als jongens toepasselijk moet zijn! We gaan samen ook iets kleins eten,
om de sfeer nog meer gezellig te maken☺, dus komen is de boodschap!

Vrijdag 28 dec: Laatste vrijdag van de maand: geen vergadering!
Kom altijd op tijd en in uniform, als je niet kan komen stuur een sms-je of mailtje.
Bedankt en tot ziens
Stevige linker
Jullie allervrolijkste kerst leiding,
Dafra (Sebastien Marion)
Wezel(Nicolas Janssens)
Padu (Tim Jacob)

bastien.marion@gmail.com
ª0477/382.225
nicolas-janssens@hotmail.com ª0478/392.688
tim.jacob86@gmail.com
ª0472/607.292

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: Zwitserse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

