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Voorwoord 
 
 
Liefste leden en ouders, 
 
Wij wensen jullie:  
 

Een rimpelloos scoutsjaartje 
Van het begin tot het eind 
Waarin scoutsvreugde verdubbelt 
En verdriet wordt verkleind. 
 
Veel geluk in de spelen 
Waar je ook gaat  
Van in het bos in de vroege morgen 
Tot in de stad ‘s avonds heel laat 
 
Een goede gezondheid 
Veel scoutsvriendjes in de buurt  
Dat elk moment  
Een eeuwigheid duurt! 
 
Zo groeit door de scouts een vreugde 
Wordt het leven piekfijn 
Wij hopen dat dit nieuwe jaar 
Weer zalig zal zijn, 

 
 
 
 
Jullie kapoenen  
De leidingsploeg van R&B 
 
 

 
 



Serval (Karin Melsens)  karin.melsens@gmail.com 0499/391.189 
Wouw (Kwinten Boels)  kwinten.boels@gmail.com 0472/240.310 
Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 
Spivo (Laura van Ham)  lauravanham@hotmail.com 0499/198.533 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
zondag 4 januari: 3 koningen, 3koningen, geef mij 
een nieuwe hoed! Mijn oude is versleten, mijn moeder 
mag het niet weten! En mijn vader heeft het geld op de 
rooster geteld! 
Iedereen dit liedje goed leren want vandaag gaan we 
gaan zingen! Vergeet zeker niet jullie mooiste 
verkleding!  
 
zondag 11 januari: We gaan gezellig met z’n allen 
gaan schaatsen! Van 9u 30 tot 12u 30 op de 
schaatsbaan van Sint-Lambrechts-Woluwe. (Poseidon) 
Ps. Allemaal 7 euro meebrengen. 
 
zondag 18 januari: Een mysterieuze man heeft ons 
gevraagd om hem te helpen… wie meer wilt weten, 
gewoon afkomen! 
 
zondag 25 januari, en zondag 1 februari: Geen 
vergadering. 
 
Kapoentjes die hun veters nog niet kunnen binden, in 
de vakantie is er tijd genoeg om dit te leren! =D 
 



Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316 
Akela (Servaas Boels)  ikke_servaas@hotmail.com 0476/617.931 
Bagheera (Eline De Vooght) elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 
Ikki (Nicolas Myter)  welfanta@hotmail.com  0474/792.929 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
Hey hey welpjes! 
 
 
Hopelijk gaan jullie een leuke vakantie tegemoet! Krijgen  
jullie leuke kerstcadeautjes en mogen jullie lekker lang 
opblijven met oudejaar! Maar voor jullie leiding ziet de 
kerstvakantie en januari er helemaal anders uit! Wij hebben examens en het is 
dus zwaar studeren geblazen. Maar geen paniek, er wordt gezorgd voor fijne 
alternatieven en vervangleiding die jullie zeer enthousiast zal entertainen! 
 
 
Zondag 4 januari: Smeer jullie stembanden al maar goed in, zoek een staf en 
een koningshoed want vandaag gaan we driekoningen zingen!  
 
 
Zondag 11 januari: Opgepast! Vandaag is het vergadering van 9.30 tot 
12.30. We gaan schaaaaaaaaaaatsen! Breng dus zeker allemaal jullie dikke jas, 
sjaal en handschoenen mee! Vergeet ook geen dikke sokken. Jullie worden met 7 
euro aan Poseidon verwacht.  
 
 
Zondag 18 januari: Vandaag is het tijd voor HET GROTE GROEPSPEL! Of het 
met heel de groep of alleen de kapoentjes wordt is nog wat af te wachten! 
Komen is de boodschap.  
 
 
 
Het is deze maand niet nodig af te bellen, aangezien wij er niet kunnen zijn. 
Toch een stevige linker,  
Jullie leiding, 
 
 
 
 
 



Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 
Gibbon (Indra Bervoets)  indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heeey jonggivers! 
Na jullie ‘zware’ examens en de uitbundige 
feestdagen komt de maand januari eraan!!! Voor sommige van jullie 
leiding is dit een minder prettige maand van examens… maar dat zal 
de pret voor jullie niet bederven, want we hebben weer tal van leuke 
activiteiten gepland! Dit dan toch om het jaar super te beginnen!!! 
 
 
Zondag 4 januari: 
Woehoe ik hoop dat jullie de liedjes van vroeger nog kennen want we gaan voor 3 koningen 
zingen!!! En liefst nog verkleed ook en neeeee jullie zijn daar zeker nog niet te oud voor om 
jullie is goed te verkleden!!! ;) 
 
Zondag 11 januari: 
We gaan gezellig met z’n allen gaan schaatsen! Deze vergadering zal van 9u30 tot 12u30 
doorgaan om de schaatsbaan van Sint-Lambrechts-Woluwe! (Poseidon) 
Vergeet zeker niet allemaal 7 euro mee te brengen. 
 
Zondag 18 januari: 
Dit wordt een verrassing ☺ dus als jullie van verrassingen houden zeker komen!!!  
 
Zondag 25 januari:  
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering! 
 
 
PS: Zondag 1 februari is er ook geen vergadering!!! 
 
 
Een stevige linker, jullie leiding. 
 
 
 



Padu (Tim Jacob)   tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 
Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dag beste givers,  
In januari gaan wij er zelf niet bij zijn, wel vragen we jullie 
om aanwezig te zijn. Door de examens gaan er maar weinig 
leiders zijn. Aangezien jullie leiders in spe zijn, is dit de 
perfecte mogelijkheid om jullie leiderschap te testen. Jullie 
moeten niks voorbereiden, wel helpen alles in goede baantjes 
te laten verlopen. Ook is januari het moment om jullie extra activiteiten te doen ( dat 
mooi blad !!! ). Wees dus allemaal aanwezig. Goede vakantie!!!  
 
 
Zondag 4 januari: 3 koningen – om 14 uur aan de lokalen, om 17h30 gedaan. 
Misschien ook het moment om tezelfdertijd wat snoepbrochettes te verkopen. 
 
Zondag 11 januari: schaatsen 9h30 aan de poseidon gedaan om 12h30. 
Breng 7 euro mee, dikke kousen, handschoenen en een muts. 
 
Zondag 18 januari: groot groepsspel, misschien worden jullie nog gecontacteerd om 
mee te helpen. Anders gewoon meespelen, en de afspraak is zoals gewoonlijk om 
14uur aan de lokalen en om 17h30 is het gedaan.  
 
Zondag 25 januari: geen vergadering, laatste zondag van de maand. 
 
Zondag 1 februari: ook geen vergadering. De lesvrije week begint en wij hebben 
geen examens meer. Dus weinig kans dat jullie ons dan tegenkomen.  
 
Ik hoop dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn want we (de hele leidingsploeg) rekent 
op jullie. Wees dan ook altijd in uniform, want jullie gaan dan het voorbeeld moeten 
zijn/tonen. Bedankt en nog veel pret tijdens de vakantie. 
 
Stevige linker,  
De leiding 
 
 



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 

 


