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http://www.reynaert‐beatrijs.be

VOORWOORD
Beste lezer,
De lente staat nu eindelijk voor de deur
Gedaan met die kille wintersleur
Het is opnieuw tijd voor plezier en vertier
Met onze supertoffe scoutsgroep hier
Elke zondag staan we weer paraat
En niemand die wenst dat hij naar huis gaat
Moeder Natuur schenkt ons dezer tijd het goede weer
Oh ja, wij zullen ons amuseren, keer op keer
Ook de paastijd breekt weer aan
En je weet wat dat betekent, we gaan er voluit voor gaan
Sommigen onder jullie gaan op reis
Anderen vinden bij de scouts het paradijs
We gaan ons zeker allemaal goed amuseren
Hopelijk kunnen we van elkaar nog veel leren
Van inzet tot durf en moed
Zonden worden bij ons beboet
Pompen moet hopelijk niemand teveel
Ik hoop dat ik met dit prachtgedicht vele harten steel
Mijn medeleiding en ikzelf wensen iedereen alvast een zalig Pasen en een nog
zaligere, welverdiende vakantie toe.
Gazelle

Beste Kapooeeentjeees ! Wat een maand die maart!
Groepsweekend was super tof, bij het knutselen was het duidelijk dat in ieder
van jullie een echte artiest zich herbergt en dankzij vriendjesdag waren we
weer eens met velen! 
Hopelijk wordt april even tof!
Zondag 4 april :
Pasen! Geen vergadering aangezien iedereen paaseitjes aan het
verzamelen is.
Zondag 11 april :
De leiding voelt zich niet goed; teveel paaseitjes gegeten… Geen
vergadering. 
Zondag 18 april :
Ken je het bos nog? Weet je nog wat winnen betekent? Vergeet dan zeker niet je
sluiptechnieken te oefenen en goed uitgerust af te komen.
Het wordt een bosspel van je welste!
Zaterdag 24 en zondag 25 april:
Ons derde weekend van het jaar! Meer info elders in de totem (na de welpen).
Zondag 1 mei :
Lekker thuis niets zitten doen mag ook eens! Vandaag geen vergadering.
Zondag 9 mei :
Stadskriebels! Breng zeker een picknick mee!
UITZONDERLIJK om 10u aan het lokaal. We zijn terug om 17u30.
Gazelle( Peter Degryse)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Dhole (Marine Devis)
Hazewind (Sophie Bouché)

peterdegryse@hotmail.com
stijndevooght@hotmail.com
marinedevis@hotmail.com
sophii.b@hotmail.com

0497/250.872
0479/497.839
0476/618.444
0498/761.862

Heej Welpjes, het wordt eindelijk terug mooi weer, de zon schijnt
en daarom zijn we allemaal super goed gezind en gelukkig! Nu
we de eerste BBQ van het seizoen hebben meegemaakt zijn we
helemaal klaar voor deze nieuwe scoutsmaand! Tenslotte, omdat
het groepsweekend zo tof was, gaan we nog een weekend
tegemoet deze maand! Deze keer gezellig onder ons en de
Kapoenen.
Zondag 4 april: De eeuwig gestelde vraag: eerst het goede of het slechte nieuws? We
zullen maar beginnen bij het goede! Goed nieuws: het is Pasen! Slecht nieuws: er is geen
vergadering. Jullie zullen het zeker al druk hebben met al de chocolade-eitjes te rapen of
deze op te eten… We wensen in elk geval iedereen een ZALIG PASEN!
Zondag 11 april: Nu iedereen ziek is door een chocoladeoverdosis of aan het genieten is
van zijn welverdiende vakantie, is er opnieuw geen vergadering.. Ja dat is inderdaad zeer
droevig nieuws! Maar we zullen het zeker goed maken! Als je niet weet wat te doen, denk
dan een beetje aan je liefste leiding die aan het studeren is.
Zondag 18 april: Eindelijk gaan we kunnen stoppen met elkaar te missen.
Wees welkom voor het FOTOSPEL! Ben je benieuwd? Kom vlug af en zorg dat
je observatievermogen helemaal op en top is. Normale uren.
Zaterdag 24 en zondag 25 april: Bereid je maar goed voor, we vertrekken op
takweekend! Samen met de Kapoenen gaan we eens een weekendje weg om onze
batterijen te herladen door allerlei supercalifragilisticexpialidocious spelletjes te spelen!
Informatie terug te vinden op het weekendblad.
Zondag 1 mei : Op 1 mei vieren wij in België de Dag van de Arbeid. Tijd om al het werk
even neer te leggen, oma en opa te bezoeken, mama en papa in de bloemetjes te zetten of
zelf lekker verwend te worden. Geen vergadering.
Zondag 9 mei : Voel je de kriebels al? Dat komt omdat het vandaag Stadskriebels is!
Wanneer je de kriebels nog niet voelt zullen ze wel snel komen zodra je in Brussel bent en al
dat leuks ziet. Een aan te raden dag vol plezier. Vergeet jullie picknick niet mee te nemen.
We spreken af om 10u aan het scoutslokaal en we zijn daar terug om 17u30.

Groetjes van de leiding,
Akela (Servaas Boels)
Ikki (Nicolas Myter)
Jacala (Laura van Ham)
Hati (Sébastien Durbecq)
Shada (Elisabeth Porcher)

ikke_servaas@hotmail.com
welfanta@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com
famille.durbecq@gmail.com
elisabethporcher@hotmail.com

0476/617.931
0474/792.929
0499/198.533
0495/809.551
0477/364.735

TAKWEEKEND KAPOENEN & WELPEN
Welpen en kapoenen, zijn jullie klaar voor de show van jullie leven?

!CIRCUS!
Plaats:

Albrecht Rodenbachlaan 25
9120 Melsele ( Antwerpen )
Tijdstip:
Zaterdag 24 april om 9u in het Station Brussel-Centraal (in de grote hal, NIET aan het perron)
Zondag 25 april om 14u30 in het Station Brussel-Centraal (in de grote hal, NIET aan het perron)

Vervoer:
Aan de ouders: Gelieve bij het ophalen aan de loketten te wachten. Anders wordt het voor ons
moeilijk om te weten welke leden al weg zijn en welke niet.
Vergeet zeker niet af te bellen als je niet mee kan op weekend!
Wat steek ik in mijn rugzakje?:
15 euro weekendgeld in een envelop met je naam op
Perfect Uniform!! (voornamelijk voor de Welpen)
Een matras, een slaapzak en eventueel een dekentje
Toiletgerief, handdoek, washandje
Voldoende ondergoed en kousen
Lekker warme slaapkledij & verkleedkledij in het thema circus
Lekker warme kledij (voor overdag): lange broek(en), T-shirts, trui(en), …
Stevige schoenen en een regenjas
Een zaklamp
Een heerlijke picknick van thuis

Tot op weekend of … laat de show beginnen!
Jullie liefste leiding

Woeplabaa! Hier de totem in 1-2-3-hoplalaaaaaaa!
Tis deze maand aprilalaa,
Wat gaan we deze maand doen ahaaaaaaaaa,
De trompetten schallen tatadataaaaaaaaaaaa:
Zondag 4 aprilalaa: Pasen en dus geen vergadering, ahjaaaa!
Zondag 11 aprilalaa: We zijn allemaal ziek van de vele
chocolaaaaaaa! Geen vergadering dus, Ahjaa!
Zondag 18 aprilalaa: Het grote kamp is in zicht! We gaan ons hier mooi op voorbereiden en houden
een SJORVERGADERING. Dat de ervaren jonggivers aanwezig mogen zijn om hun sjorkunsten te
verfijnen en dat de jongsten komen om ze aan te leren! Zeer belangrijk dus, be there, ahjaa!
Zondag 25 april: Geen vergadering omdat we het laatste weekend van april op weekend trekken en
we hiervoor in uitermate topvorm moeten zijn!
!!!!! Vrijdag 30 april – 1 – Zondag 2 mei: TAKWEEKEND!!! Thema: LEGER!!
Deze keer niet zomaar een takweekend! We vertrekken MET DE LEGERTENT naar De Kluis!
We vertrekken al vrijdagavond: jullie moeten gegeten hebben!
Zaterdag wordt er voor ons een activiteit met alle scoutsen en gidsen van Vlaams-Brabant voorbereid!
Zondag doen we nog een onderonsje en maken we ons klaar voor vertrek terug naar huis.
Vertrek met de trein aan Centraal Station: vrijdag 30 april om 19u30!
Aankomst met de trein aan Centraal Station: zondag 2 mei om 15u15!
Zeker mee te nemen:
-15€ in enveloppe! Treinabonnement als je er een hebt.
-zaklamp
-zakmes
-gamel (of bord) + bestek
-verkleedkledij leger! (als je er geen hebt was je heel het weekend af!)
-warme slaapzak
Maak je zak dus compact en draagbaar!!!
Zondag 1 mei: geen vergadering
Zondag 9 mei: Stadskriebels! Vergeet jullie picknick niet mee te nemen. We spreken af om 10u aan
het scoutslokaal en we zijn daar terug om 17u30.
Voilaaaa, kheb gedaan met deze tralalaaaa,
Gegroet!!
Serval (Karin Melsens)
Wasbeer (Alexis Janssens)
Jako (Zeger Boels)
Bakoe (William Beuckelaers)

karin.melsens@gmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
zeger_boels@hotmail.com
spartan_807@hotmail.com

0499/391.189
0498/638.707
0478/533.498
0476/868.559

Deze maand MOETEN jullie uitrusten, want in de maand mei gaan we op weekend!!!!
Check regelmatig jullie mail voor verdere informatie!!

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

