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Beste sscoutsliefhhebbers,

Met daat super-duuper gezelllige takw
weekendje achter de rug kunneen we zeggen dat
het eenn mooie inntroductie is voor dee welverw
wachte maaand van heet jaar. Deeze met
de kouude zonnigge dagen en
e de Sintt en zijn zw
warte pietten die julllie een heele boel
verrasssingen aann het klaaar makenn zijn. Oo
ok zal vo
oor diegennen die liief zijn
geweesst dit jaar de Kerstm
man iets uiit zijn grotte zak haleen!
Maar ddit is niets ten opzicchte van w
wat jullie leeiding heeeft voorberreid! 
We beginnen dee maand met
m een paakjesrode vergadering, waaroop we verd
der een
“Kineppolis”-achhtig filmav
vontuur zuullen beleeven en la
ast but noot least wordt
w
er
een kerrst”party”” gepland!
Wohooooew, dat ziet me err al vrij heevig en zin
ngevend uit!
u Nu nogg enkel dee
sneeuw
w en niet al
a te veel regen
r
zodaat we samen met de (door onzze eigen handjes
h
tot leveen gebrachhte) sneeu
uwmannenn een steviige maand
d decembeer kunnen
doorbrrengen!
w jullie een
e welverrdiende vaakantie diee deze maaand en ditt
Hierbijj wensen we
overvoolle jaar opp een pittige manierr zal afron
nden!
Ferme linkere haandpalmg
greep van jjullie Groeepsleiding
g.
Dafra

AAN
NDACH
HT!:

Onze Giverrs verkop
pen wafeels om h
hun buiteenlands
kamp naar Porrtugal te financierren. Houd
dt u wel van
v wafeels of wiltt u hen
gewooon steunen
n? Voor 3€ kan u één zak
kje van 10 wafels kopen, voor
v
5€
twee zzakjes waffels en voor 12€ een
n doos va
an 50 overrheerlijkee wafels.

Dag allerliefste Kapoentje
K
es,
Na eenn olifantasstische maaand novem
mber,
met een heel leuuk en gezellig weekeend,
komt ddecember eraan….
Toffe ccadeautjess en veel snoepjes
s
kkrijgen met Kerstmiss en Sinterrklaas, datt
kunnenn we toch niet misseen!!! Latenn we hopeen dat het veel sneeuuwt deze maand
m
en dann komt allees in orde.
mber:
Zondaag 5 decem
Vandaag gaan we
w het Help-Sinter
H
rklaas-Speel spelen.
Ja hooor, deze naacht komtt de sint oop bezoek
k. Daarom
zullen we hem
m een handje
h
tooesteken om alle
cadeauutjes bij dee brave kin
ndjes te brrengen.
Vrijdaag 10 deceember:
Geen vvergaderinng op zond
dag maar dat wil niet zeggen
dat hett niet evenn tof zal worden
w
opp vrijdag. Nee nee, misschienn wordt het zelfs
nog toffer! We maken
m
het lekker ggezellig en
n houden een
e filmavvond van 18u tot
20u inn de lokaleen. Neem misschienn een kusssentje en een deken
entje mee om het
warm tte hebben! Als jullie ideetjes hebben om
o een bep
paalde film
m te zien laat het
ons dann weten
.
Vrijdaag 17 deceember:
KERST
TFEESTJJE!!!! Zoalls de tradiitie het wil gaan we vanavondd een kerstfeestje
houdenn, maar… niet zomaar één! B
Breng een klein cad
deautje meee (ongeveeer 5€).
Meer vverklappenn we julliee nog niet . Dit is dee perfecte vergaderin
v
ng om hett jaar af
te sluiten dus wees
w
aanw
wezig! Tooch nog 1 tip: Kom
m allemaaal met een goed
humeuur zo worddt het exttra plezannt!!! Julliie worden
n verwachht van 18u
u30 tot
20u30..
Zondaag 26 deceember: Geeniet van jjullie vakaantie!
Dhole ((Marine De
evis)
Kamele
eon (Lara Roose)
Alpaca (Charlotte
e Hubert)
Sitatun
nga (Paulin
ne Dekoninck)
Email: kapoenen
n@reynaerrt-beatrijs..be


0476/618
8.444

0494/359
9.390

0477/352
2.022

0479/697
7.904

Heyyy
yy Welpjes!
Wat w
was het ee
en tof wee
ekend me
et jullie!!!! Nu is he
et
al de laatste maand van
n het jaar ; één van
n de
koudstte, maar ook één van
v
de to
ofste met de Sint
die lan
ngskomt en
e de gez
zellige ke rstsfeer.
Bij de scouts maken
m
we het ook g
gezellig dus
d kom maar
m
alle maal af!
Zonda
ag 5 december:
Sinterklaas kap
poentje, le
eg wat in
n mijn sch
hoentje, le
eg wat in mijn laarsje,
dank u Sinterkllaasje! Ja, jullie he
ebben hett zeker al door… w
we spelen hét
Sinterklaaspel! Zo bereiden we o
ons ook all goed voor op zijn
n komst. Wij
zijn alv
vast benieuwd wat hij ons dit jaar zal brenge
en..!
Vrijda
ag 10 december:
Uitzon
nderlijk op
p vrijdaga
avond verrgadering
g zodat jullie overd
dag goed
kunnen leren voor grote
e toetsen.. We gaan
n ons dez
ze avond lekker
ontspa
annen me
et een tofffe film, w
welke dat wordt, da
at zie je w
wel! Sugge
esties
zijn altijjd welkom. Je mag je
e eigen kusssen of de
eken meenemen om het wat ge
ezelliger
te make
en. Afspraak van 18u
u00 tot 20u
u00 aan de
e lokalen.
Vrijda
ag 17 december:
Het ee
erste KER
RSTFEESTJE van he
et jaar (w
want nadie
en zal je thuis ook
k nog
wel ee
en feestje
e of twee bouwen)!!!! Jullie zijn allemaall welkom vvanaf 18u3
30 tot
20u30! Breng allemaal een
n cadeauttje mee van
v
ongev
veer 5eurro.
Zonda
ag 26 de
ecember::
Zalig k
kerst aan jullie alle
emaal! 

Stevig
ge linker,

Akela ((Servaas Boels)
B

0476/617.931
Hati (S
Sébastien Durbecq)

0495/809.551
Shada (Elisabeth
h Porcher))

0477/364.735
Jacala (Laura va
an Ham)

0499/198.533
Email : welpen@
@reynaert--beatrijs.b
be (elke leiider ontvangt zo een
n mail)

Halloowkes beeste Jong
ggivers, h
het is weeer
zoverr, in deceember ko
omen er elk jaarr weer
dingeen terug. Sinterk
klaas en de Kersstman
zijn w
weer in het
h land, misschiien zelf de
d eerste
sneeu
uw, maarr natuurrlijk ook de exam
mens!!!
Daaroom dat we
w deze maand
m
oop vrijda
ag afspreeken zod
dat julliee
ongesstoord ku
unnen geenieten vvan het studeren
s
n .
Zondagg 5 decem
mber:
Iedereeen krijgt van
v de Sin
nt mandarijjntjes. Maar jullie gaan
g
er ietts heel and
ders
mee dooen dan zee zomaar opeten.
o
W
We gaan err een heuse ruiltochtt van mak
ken en
wie weeet krijgenn jullie hieerdoor missschien je Sinterklaaascadeauss een dag
vroegeer.
Vrijdaag 10 deceember:
Deze w
week gaann we onze stress watt laten weg
g vloeien door gezeellig een fiilmpje
te kijkeen in onzee lokalen. Je mag nnatuurlijk altijd
a
je favoriete fillm aanvrag
gen
want u vraagt, wij
w draaien
n! We spreeken af om
m 20u00 aan
a de lokkalen en ju
ullie
gaan teerug naar huis
h om 22u30.
Vrijdaag 17 deceember:
We luiiden de keerstvakantiie in met eeen spetterrend kersttfeestje. Z
Zoals elk jaar
nemenn jullie eenn cadeautjee mee vann maximum
m 5€. Hett is best daat je al geg
geten
hebt m
maar we vooorzien naatuurlijk w
wat hapjes en drankjees. Afspra
raak van 18u30
tot 20uu30.
Zondagg 26 decem
mber: Gen
niet van dee welverd
diende vak
kantie.
Bakoe ((William Beuckelaer
B
rs)

0476/868
8.559
Jako (Z
Zeger Boels)

0478/533
3.498
Gazelle
e (Peter De
egryse)

0497/250
0.872
Email: jjonggivers
s@reynaerrt-beatrijss.be (elke leider ontv
vangt zo e
een mail)

Waffeltjess, wafeeltjes een nog
g eenss
waffeltjes
. Heet inpaakken verlieep
supeer, nu het veerkopeen nog
g.
Ookk ons ‘groot
‘
t’ dow
wntown
n Brusssel sppel waas
tochh wel een
e waar
w suucces ;).
;
Zondagg 5/10:
Wafeltjees verkopenn… Jammerr maar helaaas, dit moett gebeuren .
 We gaann eens ergen
ns anders
gaan veerkopen. Duus breng je beste
b
verkooopstactieken
n mee! En volledig
v
uniiform is verp
plicht
voor dezze vergaderring!!
Normale uren.

Vrijdagg 10/12:
Vanavoond filmavonndje! We gaaan onze eiggen Kinepo
olis maken en
e dan de beeste films van het
momentt zien! Brenng zelf je dv
vd’tjes mee,, of stuur mij titels van films die w
we zouden kunnen
k
zien. Veergeet zekerr je dekentjee niet om jee te verstopp
pen voor de vieze monssters in de film
f
.
Voorsteelling begintt om 20u en
n is gedaan oom 22u30.

Vrijdagg 17/11:
De Kersstman komtt vroeg dit jaaar! Kerstfeeestje dus vandaag! Breeng allen eeen geschenk
kje mee
van maxx 5 euro en pak het onh
herkenbaar in. Het conccept gaan we
w samen uititwerken du
us
brainstoorm al minim
mum 2 wek
ken op voorhhand voor toffe activiteeiten.
Zondagg 26/12:
gadering. Merry
M
Christm
mas aan jullie allen
Laatste zondag vann de maand + Kerstmis . Geen verg
. En jaa, ik maak de
d flauwe mop:
m
Tot vollgend jaar
Nachta
aapje (Stijn De Voog
ght)
Email: givers@re
eynaert-be
eatrijs.be


0479/497.839

Adrees:
Diesttsevest 92
3000 Leuven

Open
ningsureen:
dinsd
dag t.e.m. donderdaag: 14u-18u
vrijdag t.e.m. zaterdag:
z
: 10u-12u3
30
13u30-18
8u

Web
bsite:
www
w.hopper.b
be

S
Scouts
un
niform: heemd, pull, korte en lange
l
broeeken

R
Regenkled
dij: regenjjas, regenb
broek, regenpak

M
Messen:
Zw
witserse z akmessen
n, opinelmessen

Schoeisel: stapschoeenen, laarzzen, kousen

