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Beste ToTemLezer,
Het nieuwe jaar, genaamd “2009”, is reeds een tijdje uit zijn bedje! Nog steeds met zijn
slaapmutsje aan,wrijvend in zijn oogjes maar zeker vastberaden en voorzien van een wijde
paraplu, huppelt het door de maartse buien heen, sudderend naar supertoffe
scoutsvergaderingen. Dit klinkt al veelbelovend in mijn oortjes! Wat dachten jullie van een
mix aan bosspelen, groepsspelen en vooral leuke momenten in scoutsverband gekruid met
een zoet‐sfeervol Groepsspel !? WauW ik sta er al van te springen! Jaja huppel maar mee
beste lezer want je blijheid mag getoond worden =p !
Nu even ‘ster‐bekleefde’ visjes van de maand aanhalen. Zodat we allen een beeld krijgen van
de belangrijkste activiteiten.
De grootste ster van deze maand, is uiteraard… trrrrrrrrrr(ommelgerrofel) … HET
GROEPSSPEL.
Het groepsspel is een spel waar we met alle takken van de scouts (van kapoenen tot givers
tot leiding tot zelfs oud leiding) allemaal samen naar één plek trekken om het daar (in pret
termen uitgedrukt) “ SuperdefLupperdehupper” van te maken.

Nog even jullie allen eraan herinneren dat het groepsfeest doorgaat in de maand april: 26
april in het Ludgardiscollege te Oudergem.
Om dit voorwoord af te sluiten schrijf ik hieronder nog twee gezegde’s die de lente ( het
seizoen van de liefde) tegemoet gaan met open armen…
"Imagination is more important than knowledge."
"Gravitation is not responsible for people falling in love."
Albert Einstein

Even vertaald geeft dit, mijn excuses voor de puriteinen onder ons :
“ Verbeelding is belangrijker dan kennis.”
“ De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het liefhebben van de mensen”

Met deze laatste zin die zeer duidelijk kan gelinkt worden aan de smachtende zang van de
über‐vrolijke vogeltjes groet ik u zeer .
Laten we er een pretjes van maken! =p
Stevige handpalmgreep,
Dafra

De vorige maand was een korte maand,
maar we hebben ons laten horen! Ten
eerste was er de fameuze speurtocht
door Brussel om de twee typische
Brusselse scheldwoorden te vinden.
Weten jullie nog welke? * En ten tweede was er het fameuze bosspel
waarbij we toonden dat we met z’n allen wel degelijk de wereld kunnen
veroveren! Deze maand wordt een lange maand met veel hilarische,
spannende en coole momenten in petto! Lees maar!
zondag 1 maart:
maart Daag elkaar uit met talrijke opdrachtjes (1 tegen 1)
want vandaag is het ladderspel! De leiding vraagt jullie om een originele
opdracht te verzinnen waar jijzelf al zeker niet mee kunt verliezen! Bvb
Nachtaapje zal zeker verliezen met “armworstelen” (zijn arm zit in het
gips, hihi ) of “om ter ’t meest nic-nacjes opeten in 30 seconden” voor
Wouw omdat die een grote mond heeft en snel kan eten ;)
zondag 8 maart: Groepsspel, met zijn allen samen van klein tot groot
spelen we een reuzeleuk spel in het Woluwe park. Afspraak om 10u met
een picknick.
zondag 15 maart: We trekken naar groene oorden waar we de natuur
gaan bewonderen en nog mooier gaan maken… Neen, we doen geen
‘afval-opruim-actie’, wel gaan we de natuur spelenderwijs versieren!
Vraag je je af wat dit inhoudt? Afkomen! 14u aan het lokaal.
zondag 22 maart: Stadsspel! Wie is snel genoeg, voorzichtig genoeg en
handig genoeg om dit spel te winnen? Om het antwoord te weten moeten
jullie zeker afkomen!
ZATERDAG 28 maart: Districtactiviteit. Zodra wij meer weten, laten we
jullie zeker ook iets weten.
Een stevige linker van jullie steeds parate leiding,
* stoemerik en labbekak

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

0499/391.189
0472/240.310
0479/497.839
33
0499/198.533

Beste welpen!
Hier de totem van maart. Dat wil zeggen dat de lente eraan
komt zodat jullie binnenkort jullie mutsen en handschoenen
niet meer nodig gaan hebben! Dat het zonnetje weer gaat
schijnen en we de korte broeken en T-shirts uit de kast
mogen halen, dat de bloemetjes gaan beginnen bloeien en nog zoveel meer!
Aangezien februari nogal een korte maand was, hebben wij voor jullie een zeer
druk programma voorbereid! Dus verder geen gezever, hier de vergaderingen
voor maart:
Zondag 1 maart: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen leven in
de gloria… Jullie verjaren allemaal wel één keer per jaar… En dat wordt nooit
gevierd op de scouts! Foei voor de leiding! Vandaag organiseren we daarom een
verjaardagsfeestje voor alle welpen! Breng allemaal iets van verkleedkledij mee
en wij zorgen voor een feestje met muziek, cadeautjes, iets lekkers en veel
ambiance!
Zondag 8 maart: Bendeoorlog! Zullen de welpen de sterkste van alle takken
zijn? Kom het uitzoeken vanaf 10u met een picknick!
Zondag 15 maart: Ben je een Zulu? Of behoor je tot de Maya’s? Zo belangrijk
is het niet want wie je ook bent er is een vloek over de landen uitgesproken…
Welk land zal zich als eerste kunnen bevrijden?
Zondag 22 maart: Het is tijd voor eens een traditionele bal- en pleinspelen
vergadering!
ZATERDAG 28 maart: Ja jullie lezen het goed. Dit is een zaterdagactiviteit! Het
district heeft een geweldig slotmoment voor jullie in elkaar gebokst… Jullie zullen
later deze maand een brief krijgen met alle informatie omtrent deze dag.
Een stevige linker,
Jullie leiding

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

anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316
ikke_servaas@hotmail.com
0476/617.931
elinedevooght@hotmail.com
0486/839.076
welfanta@hotmail.com
0474/792.929
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Heeey jongwievers,
Na een zeer koude winter is de lente op komst
met hopelijk iets warmere temperaturen!!! Maar
als echte scouts hield zelfs het slechte weer ons
niet tegen om ons bangelijk goed te amuseren!
Hier gaan we dan ook gewoon mee door voor de
volgende maand!!! En wel met deze geweldige
vergaderingen ...

Zondag 1 maart:
We beginnen weer zeer gemotiveerd met supermegabangelijkleuk spel dat jullie leiding
speciaal voor jullie in elkaar heeft gestoken! 14u aan het lokaal.

Zondag 8 maart:
Groepsspel, we zijn dan misschien de kleinste tak, maar we gaan ons zeker niet laten kennen!
Afspraak om 10u met jullie picknick

Zondag 15 maart:
Vandaag doen we een stadsspel maar deze keer blijven we niet in onze hoofdstad, maar
trekken we richting Leuven! We spreken vandaag dan ook iets vroeger af dan normaal!
De vergadering zal vandaag starten om 12u (dus vergeet jullie lunchpakket en jullie mivb
abonnement (indien jullie één hebben) niet!) en eindigt op het normale uur 17u30.

Zondag 22 maart:
We gaan de bossen in de buurt onveilig maken op een wel zeer speciale manier!
Nieuwsgierig??? Dan moet je ervoor zorgen dat je zeker aanwezig bent!!!

Zaterdag 28 maart:
Het district organiseert op ZATERDAG een Slotmoment. Het district werkt nog aan de laatste
voorbereidingen maar jullie krijgen zeker een brief toegestuurd met alle andere informatie in
verwerkt!
Een stevige linker, jullie leiding.

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

jan_c_@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
H
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0485/938.477
0494/729.313
0498/638.707

Hi Everybody, how are you dooinn’?? Ahhh wat zou ik nu graag in
Zweden zitten ergens aan ‘t stappen in de bergen… geen zorgen,
geen stress alleen het geluid van de pure natuur.
Februari, een hele korte maand is pas begonnen en de totem van
maart moet al binnen, ni cool!!! Maar dat wilt ook zeggen dat de
lente er aan komt en dat de grote vakantie al in zicht is!
Maar maart is DE maand van HET groepsweek-end. Dus ‘t zal zeker plezant zijn, allemaal
samen weer weg op avontuur… hèhè.
En zeker niet vergeten ZATERDAG 28 is er normaal gezien een laatste districtsvergadering.
Zondag 1 maart: Na de wat stillere maand februari vliegen we alweer met volle moed de
nieuwe maand in, op naar de lente, we verwachten jullie om 14u aan de lokalen.
Zondag 8 maart: groepsspel, let’s kick some ass! Laten we alle andere takken domineren.
Mwuhahaha. Om 10u aan het lokaal met een lunchpakket.
Zondag 15 maart: Nog steeds uitbollend van het groepsspel kunnen we weer enkel onder de
givers even samenkomen… 14u aan het lokaal!
Zondag 22 maart: De lente is begonnen, tijd voor een vergadering om 14u aan de lokalen!
Zaterdag! 28 maart: Slotmoment District: Het district werkt nog aan de laatste
voorbereidingen maar jullie krijgen zeker een brief toegestuurd!

Moesten er nog veranderingen komen in onze planning laten we het jullie per mail
weten.
Scouts is geen modeshow, dus pak je mooiste schoentjes en kleertjes niet!!!==>
UNIFORM!!!
Bel of mail nog steeds als je niet kan komen!!!
Tot volgende zondag;)
Jullie leiding,

Dafra (Sebastien Marion)
Wezel(Nicolas Janssens)
Padu (Tim Jacob)

bastien.marion@gmail.com
0477/382.225
nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688
tim.jacob86@gmail.com
0472/607.292

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

