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Beste ouders, (oud)leden en sympathisanten,

Het jaar zit er al weer eens op! Voor velen onder jullie is december een maand van weinig plezier. De examens zorgen wel al eens voor stress en mindere momenten... Gelukkig heeft december nog wat klassiekers in petto. Filmavondje en kerstfeestje staan hoog aangeschreven
in onze lijst van jaarlijkse vergaderingen. Voor onze filmavond wijs ik u er graag op dat een
dekentje voor uw kleine kapoen zeker geen verloren moeite is! Dit niet alleen voor de gezelligheid maar ook voor de warmte.
Ik vertel ook even aan onze nieuwe leden en ouders dat, laat ons hopen, wanneer het flinkt
heeft gesneeuwd we graag onze planning veranderen. Niets is plezanter dan met z’n allen
naar het park gaan om te sleeën. Dus neem zeker warme kleren mee, handschoenen en een
slee indien dat ter beschikking is!
Wanneer al deze vrolijke momenten met de scouts gedaan zijn deze maand, vliegen we allen
samen het nieuwe jaar in! En ook volgend jaar zullen wij allen weer paraat staan voor jullie!

Wij wensen jullie, vanuit heel de leidingsploeg, hele warme en gezellige feestdagen!
Een stevige linker van de hele leidingsgroep,

Nachtaapje

Jako (Zeger Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)

Hey hey kapoentjes!!
We hebben net een zware maand November achter
de rug en december is al in zicht! Deze maand houden we het een beetje rustiger, maar rustig wilt niet
zeggen dat het niet superleuk is :) Kijk al snel wat we
voor jullie klaar hebben...

kapoenen

Zondag 02 december 2012
Het is en blijft een grote verassing tot zondag 2/12, 14 uur. Pas dan zullen
jullie het weten … wat het is! Benieuwd? Kom zeker af: gewone
vergadering van 14 tot 17u30

Vrijdag 07 december 2012 (18u>20u00)
Kijk maar snel eens op de thermometer of het buiten niet vriest! Maakt niet
uit want vanavond is het film bij R&B. Neem een dekentje en/of een
kussentje mee want het wordt een spannende film! Deze keer mogen jullie
afkomen om 18u00 en terug opgehaald worden om 20u00.

Vrijdag 14 december 2012 (18u>21u00)
Zoals elk jaar vieren we bij de scouts het kerstfeestje. Op het programma,
vele leuke spelletjes, een toffe sfeer, etc… ! Vergeet dus niet om je
cadeautje (max. 5 EUR) mee te nemen. Voor de rest zorgt jullie leiding
wel :) Jullie worden verwacht aan het lokaal om 18u00 en om 21u00
moeten we afscheid nemen.

Eerstvolgende vergadering
Zondag 6 januari 2013

Een stevige linker van jullie leiding

Mustang (Amaury Moens)
 0476/579451
Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Zondag 02 december 2012
Grote verrassing vandaag, zeker komen want het wordt reuzefijn !
Gewone uren (14u-17u30)

Wat doen we allemaal graag als het koud en donker is buiten ?? Film kijken
natuurlijk ! We toveren vanavond ons lokaal om tot een echte filmzaal en
om het extra gezellig te maken moet je zeker een dekentje meebrengen !
Het begint om 18u en het is weer gedaan om 20 uur.

Vrijdag 14 december 2012 (18u>21u00)
HO HO HO ! Wij gaan FEEST vieren JABBEDABBEDOE
vergeet niet een cadeautje mee te brengen (max. 5€ !!) voor de rest
zorgen wij! Jullie worden om 18u verwacht en de ouders mogen jullie
komen halen om 21uur

Eerstvolgende vergadering
Zondag 6 januari 2013

Geniet van de vakantie
PS: blijven afzeggen (SMS, mail, bellen) als je niet kan komen!

Hati (Sébastien Durbecq)
Baloe (Hanna Rechouk)
Kameel (Janne Delva)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0495/809551
 0479/103792
 0475/298657

welpen

Vrijdag 07 december 2012 (18u>20u00)

WAAR IS DE LEIDING – STOP
AL WEKEN GEEN SPOOR MEER TE VINDEN –STOP
WAT DOEN WE DEZE MAAND –STOP

jonggivers

Zondag 02 december 2012
Wat is er met onze leiding gebeurd? Zijn ze helemal zot geworden? Zijn ze
op reis? De vraag blijft zich herhalen, waar zijn ze?
Wil jij dit misterie oplossen? Zeker komen!
Normale uren

Vrijdag 07 december 2012 (20u>22u30)
Al spoor van de leiding? Gelukkig kan een filmpje ons verlichten in deze
donkere dagen! Vergeet zeker geen dekentje of een kussen om op te
zitten.
Begin van de voorstelling om 20u, gedaan om 22.30

Vrijdag 14 december 2012 (18u>21u00)
Kerstfeestje! Verkleed je als Kerstman en misschien komt de Kerstman ook
wel langs!
Van 18u tot 21u

Eerstvolgende vergadering
Zondag 6 januari 2013

Veel plezier met jullie examens en gelukkig nieuwjaar!

Gazelle (Peter Degryse)

Spivo (Laura van Ham)

Kameleon (Lara Roose)

Picus (Constantin Porcher)

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)

Yak (Paul Moyaert)

 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

0497/250872
0499/198533
0494/359390
0474/784877
0470/134339
0471/465275

Hey allerliefste givertjes!!
Na een fantastisch weekend om ons jaar in te zetten zijn we weer in die vervelende tijd van het jaar gekomen dat jullie moeten leren i.p.v. naar de scouts te komen. Gelukkig heeft Kolibrie zo tijd genoeg om zijn armen op te warmen voor zijn
“pompinhaalmoment”. December word weer een prachtmaand die we niet snel
zullen vergeten.
Zondag 02 december 2012
Jullie moeten allen leren. Geen vergadering ( jullie mogen zeker komen,
maar we doen activiteit met de jonggivers)

Vrijdag 07 december 2012 (20u>22u30)

Vrijdag 14 december 2012
Kerstfeestje! We hebben elk op voorhand iets klaar gemaakt en maken er
een gezellig eetfestijn van met zen allen! Breng zeker je goed humeur mee,
een walnoot, een hoedje en een schroevendraaier!
Uren krijgen jullie nog via mail en verdere afspraken... (niet later dan de
jonggivers normaal...)

Eerstvolgende vergadering
Zondag 6 januari 2013

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
Jako (Zeger Boels)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0477/364735
 0478/533498

givers

Filmavondje! Welke film gaan we zien? Dat is de vraag van vandaag!
Afspraak om 20u aan het lokaal en de film zal gedaan zijn rond 22u30

