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VOORWOORD
Beste allemaal,
Vanwege de voltallige leidingsploeg wensen wij jullie graag een zalig
kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
Ondanks het feit dat er nog een hele scoutsmaand valt te beleven voor
het nieuwe jaar, hebben wij toch ons wensenlijstje al gemaakt :
Wij wensen leuke Kapoentjes, lieve Welpen, gemotiveerde Jonggivers en
geïnteresseerde Givers! Hopelijk komen deze wensen allemaal uit in 2012.
Dan kan het scoutsjaar niet meer stuk. Maar we maken er ons niet te veel
zorgen over; onze wensen komen wel uit, dat weten zij zeker .
Hier een tekstje dat ik graag met jullie deel:
Parkeren in de zon
Ik loop echt niet zolang rond op deze wereld. Ik krijg tussen de eeuwigheid voor m’n geboorte en de
eeuwigheid na m’n dood heel even de tijd om te parkeren op onze kleine planeet ! Ik heb m’n
parkeermeter.
De wijzer kan ik niet terugzetten of verder laten lopen door er wat geld in te steken !
Mijn verblijf hier is op onverbiddelijke wijze beperkt. Er is geen enkele instantie, die hier iets voor me
kan doen. M’n leven is als m’n handtekening in zeezand. Een kleine wind en alles is verdwenen. Wat
nu ?
Ik zou zeggen : zeker niet treuren. Maar proberen m’n leven te parkeren in de zon, en niet in een
wespennest van allerhande ruzies, zenuwslopende zorgen en problemen ! Mooie dagen maken !
Enthousiast zijn over het licht, over de liefde, over de goede mensen en de goede dingen. Vriendelijk en
hartelijk zijn voor de oude man die weet dat zijn parkeertijd om is, voor de zieke, de gehandicapte, de
misdeelde, de ontgoochelde, de bedrogene en de vele ongelukkigen, die geen plaats meer vonden in de
zon. Mooie dagen maken voor hen en voor alle mensen om me heen. Meer hoef ik eigenlijk niet te doen
om zelf gelukkig te zijn.
Parkeren in de zon en de parkeermeter laten lopen !
De Kapoentjes, Welpen, Jonggivers, Givers en de leiding kunnen zich
alvast al elke zondag namiddag komen parkeren in de zon, bij de
scouts! ;)
Oryx
PS: Achteraan in de Totem: Meet the groepsleiding!!

Halowkidoki Kapoentjes!
Wat hebben wij goed gespeeld vorige maand! Jullie kwamen keer op keer ons vergezellen
met jullie enthousiasme en lieve glimlachjes. Wij kunnen alleen maar hopen dat jullie blijven
komen om onze zondagen op te vrolijken .
Zondag 4 december
Zeg dat het niet waar is! Binnen twee dagen komt Sinterklaas bij jullie langs … of toch als
jullie hem uit de nood helpen want hij is al jullie cadeautjes verloren . Het is aan jullie om
alle pakjes terug te vinden zodat de Sint en zijn pieten zonder problemen bij alle kindjes
kunnen langsgaan op 6 december. Kom zeker allemaal mee zoeken. Gewone uren.

Vrijdag 9 december: Pas goed op! Deze week maken we het erg
gezellig op een vrijdag en niet op zondag. Neem allemaal een lekker
warm dekentje en kussentje mee want wij gaan samen met de
Welpen een leuke film kijken in onze lokalen. Hebben jullie
filmtips? Dan mogen jullie zeker wat films meenemen of
twee weken op voorhand vertellen welke films jullie leuk
vinden. Uren: 18u-20u

Vrijdag 16 december: Volgende week is het Kerstmis; maar ook de scouts laat deze
gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan. Wij houden een leuk Kerstfeestje met alle Kapoenen.
Vergeet zeker niet een klein cadeautje van max. 5euro mee te nemen. Uren: 18u-21u
Zondag 25 december: ZALIG KERSTFEEST !!
PS: Elke vergadering dat het zou sneeuwen mogen jullie alles wat glijdt meenemen zodat we
ons in de sneeuw kunnen amuseren .
Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constentin Porcher)
Mustang (Amaury Moens)
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo

0494/359.390
0474/784.877
0476/579.451
een mail)

Hohowhooo beste Welpjes!
Jullie kunnen het alvast raden, we zijn december, de
maand van Kerstmis!! YIHAAAAAA en de sneeuw zal waarschijnlijk ook
aanwezig zijn .
Maar vooraleer we een knettergekke kerstvakantie tegemoet gaan, gaan
we eerst nog een paar gigamegacoole activiteiten doen met jullie
allerliefste en leukste leiding!!
Zondag 4 december:
Vooraleer de sneeuw onze voetjes vastklemt, gaan we nog eens hard lopen, homeruns doen,
scoren, een bal vangen…. Ja hoor, we gaan nog eens bal -en pleinspelen doen. Wees allen
aanwezig want de leiding staat al paraat.
Vrijdag 9 december:
Laten we nog eens iets gezelligs doen én in de warmte; vanavond wordt het een filmavond.
YOOEEEPPIE!!! Jullie worden allemaal om 18u aan de lokalen verwacht en jullie ouders
mogen jullie om 20u terug komen halen. Vergeet zeker geen dekentje om het nog gezelliger te
maken!
Vrijdag 16 december:
Cadeautjes hier, cadeautjes daar ….. en weten jullie al wat we gaan doen?
Het kerstfeestje natuurlijk!! Laat jullie fantasie maar gaan en wees origineel  (breng een
cadeautje mee van max €5). Dit mega leuke avondje zal van 18u tot 21u duren.
Zondag 25 december:
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering 
Het is namelijk Kerstmis dus maak er maar een gezellig feestje van. Prettige vakantie en tot
volgend jaar!

(JONG)GIVERS
Vorige maand mondde een spannende battle tussen Jonggivers en Givers uit in
een gelijkstand ( *kuch* met een toch wel lichte voorsprong voor de Givers,
sssshtt). Gelukkig kunnen we het nog steeds goed met elkaar vinden en doen we
deze maand eens lekker zot: een Totem voor beide takken! Olé!
Decemberrrrrrrrrrrrrrrrrrr (= blauwe handen en klappertanden) staat voor de
deur met zijn lekkere dennengeur. En wat hebben wij in petto…?

Zondag 4 december: Vandaag krijgen we een kleine voorlichting over aids en
zullen wij het aidsspel spelen. Een groep enthousiaste studenten komt ons deze
namiddag entertainen. Eén ding moeten jullie alvast weten: KOM!!! Gewone
uren.
Vrijdag 9 december: Wordt het Pokémon? Of toch liever Bambi? Neen? Eerder
Saw III? Toch niet Lord of the Rings zeker? Geef mij maar The Italian Job! Wat?
Mister Bean? … Hopelijk geraken we er tegen vrijdagavond wel uit want het is
(voor moesten jullie dat nog niet begrepen hebben) filmavond! Neem een deken
en een kussen mee om van 20u tot 22u30 lekker dicht tegen elkaar een film te
kijken. Tips zijn van harte welkom!
Vrijdag 16 december: Kerstfeestje van 18u tot 21u. De leiding zal tijdens de
vergadering en/of via e-mail meer details geven over hoe alles z’n gang zal gaan
en over wat jullie dienen mee te nemen. Bij de Givers kan het wel eens wat
uitlopen want het is toch zo leuk bij ons!
Zondag 25 december: Zalig Kerstfeest Jonggivers en Givers. Geniet van jullie
vakantie .

Jako (Zeger Boels)
0478/533.498
Gazelle (Peter Degryse)
0497/250.872
Oryx (Elisabeth Porcher)
0477/364.735
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Spivo (Laura van Ham)
0499/198.533
Paul Moyaert
0471/465.275
Maraboe (Servaas Boels)
0476/617.931
E-mail: givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Meet the groepsleiding
Naam: Eline De Vooght
Totem: Sika
Tak en/of functies: Groepsleidster
Geboortedatum: 13/05/1987
Geboorteplaats: Brugge
Status: Verloofd 

Bijnamen: zijn niet publiceerbaar 
Studies/werk: ik ben afgestuurd als bio-ingenieur en werk in een mmmmmmmmmm chocoladefabriek waar ik
zoveel chocolade mag eten als ik wil 
Lengte en schoenmaat: 1m73 en ik heb veel te grote voeten!
Hobby’s: Scouts (uiteraard!), chocolade eten, zwemmen (of toch doen alsof en de hele tijd in de wildwaterbaan
rondhangen!)
Favoriete gerecht: lasagne op Kwintens wijze!
Favoriete dier: ik ben niet zo een huisdierliefhebber dus heb ik het wat verder en groter gezocht: de giraf.
Favoriete TV-programma en/of film: desperate housewives, van vlees en bloed,...
Favoriete onenightstand: SERIEUS???
Leukste scoutservaring: Er zijn zoveel mooie herinneringen. Hoe kan dat ook anders na 17 jaar in een super
leuke scoutgroep gezeten te hebben. Maar als ik echt moet kiezen: mijn eerste Jambobrukamp: een mix van
fietsen, stappen, vlottentocht, gezamenlijke spelen met de andere scoutsen, shows,... en het jambobrulied (dat ik
nog steeds kan meezingen!).
Leukste scoutsspel: een één tegen allen met de zotste opdrachten: kruip met 8 op een fiets, geef een rondleiding
in het Duits, doe allemaal nieuwe kleren aan,.... En we zijn er toch wel in geslaagd om de opdrachten uit te
voeren wat ons een etentje in de plaatselijke pizzeria opleverde!
Toekomstige namen van je kinderen: hehe dat zien we wel als het zover is...
Grootste angst: om scouts Reynaert- Beatrijs te moeten fusioneren met de andere groepen uit Woluwe wegens
te weinig leden!
Levensmotto: Ga bij de scouts, geniet en leer!
Grootste wens naar de toekomst: ik ben veel te jong om een grote wens te hebben... er zijn nog zoveel dingen te
beleven! Laat maar gewoon komen 

Beste mop: (gisteren gehoord op stubru tijdens de kwart voor zever): er wordt gebeld aan hemelpoorten en Sint
Pieter gaat opendoen maar er staat niemand voor de deur. Even later wordt er weer aangebeld en Sint Pieter
gaat opnieuw de deur open doen. Weer staat er niemand voor de deur. Sint Pieter is het beu en blijft bij de deur
staan wachten. Als er een derde keer aangebeld wordt, doet Sint Pieter de deur razendsnel open en grijpt de
persoon bij zijn arm. Hij vraagt: waarom bel jij zo vaak aan? Waarop de man antwoord: ik kan er toch ook niet
aan doen dat ze mij proberen te reanimeren!
Naam: Stijn De Vooght
Totem: Nachtaapje
Tak en/of functies: welpen/groepsleiding
Geboortedatum:20/09/1990
Geboorteplaats: Brugge
Status: ingenomen

Bijnamen: nog te bepalen, originele ideeen zijn altijd welkom
Studies/werk: Leerkracht secundair onderwijs: Engels/Biologie
Lengte en schoenmaat: 184cm en een 43.5 ( bizarre vraag moet ik toegeven)
Hobby’s: Volleybal (met Maraboe) , SCOUTS, snowboarden
Favoriete gerecht: spaghetti op scoutskamp
Favoriete dier: zonder enige twijfel, de luiaard
Favoriete TV-programma en/of film: Mega Mindy blijft een klassieker maar ik zal toch moeten kiezen voor
Eurotrip
Favoriete onenightstand: Zonder twijfel alle vrouwelijke medeleiding
Leukste scoutservaring: dat zijn er teveel om op te noemen… al mijn buitenlandse kampen, mijn totemisatie,…
Leukste scoutsspel: mitrailleursnest in Portugal met de Givers
Toekomstige namen van je kinderen: kinderen? Ik? Euhm… King Louis lijkt mij wel tof
Grootste angst: dat iedereen naar de Chiro gaat
Levensmotto: de ochtendstond heeft goud in de mond, alleen niet als je je tandenborstel vergeet
Grootste wens naar de toekomst: dat mijn foto vanboven deze pagina nooit meer word afgebeeld
Beste mop: vragen: wie wilt er chocolademousse? En alle welpjes die “ik” roepen de afwas laten doen

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

