
MINI’S 
2018 -2019



WIE IS WIE ?



Hallo! Mijn naam is  Louise. 
Ik ben geboren op 
18 september 1999.     . 
Ik heb 2 broer(s) en 1 zus(sen). 
Mijn mama en papa heten
Anne en Bart.

Mijn lievelingskleur is blauw.   
Ik eet het liefst van al 
spaghetti.                       . 
Later als ik groot ben word/ 
studeer ik geneeskunde.                  
. 

In de scouts is mijn totem 
fiere pitta. 
Je kan mij bereiken op het 
nummer  0473/82 23 10.



Hallo! Mijn naam is Alexander.           . 
Ik ben geboren op  1 mei 2000.               . 
Ik heb 1 broer(s) en 1   zus(sen). 
Mijn mama en papa heten Katrien en Jan.                            
.

Mijn lievelingskleur is blauw.        
Ik eet het liefst van al
chickenburgers.                . 
Later als ik groot ben word/ 
studeer ik  burgelijk ingenieur.                           
. 

In de scouts is mijn totem 
altruïstische wasbeer.                                    
Je kan mij bereiken op het 
nummer 0491/98 68 38.                        
.



Hallo! Mijn naam is 
Karel.
Ik ben geboren op 
13 april 2000.
Ik heb 0   broer(s) en 
1 zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 
Ann en Kurt.

In de scouts is mijn totem 
doelgerichte seriema.
Je kan mij bereiken op het 
nummer 0487/60 44 10.

Mijn lievelingskleur is groen. 
Ik eet het liefst van al 
soep.
Later als ik groot ben word/ 
studeer ik burgelijk ingenieur.



Hallo! Mijn naam is Bruno.
Ik ben geboren op 28 januari 2000
Ik heb  1  broer(s) en 0 zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 
Marian en Eduardo.

In de scouts is mijn totem  vindingrijke arasari.
Je kan mij bereiken op het nummer 

0471/82 52 01.

Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik eet het liefst van al groentjes.
Later als ik groot ben word/ studeer ik 
Industrieel productontwerpen.



Hallo! Mijn naam is Noor
Ik ben geboren op  4 oktober 1997.
Ik heb 2 broer(s) en 1  zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 
Mija en Frank.

In de scouts is mijn totem rechtvaardige olifant.
Je kan mij bereiken op het nummer 
0492/ 60 80 03.

Mijn lievelingskleur is blauw.
Ik eet het liefst van al bloemkool met witte saus.
Later als ik groot ben word/ studeer ik 
productontwerpen + lerarenopleiding.



 Hallo! Mijn naam is  Arthur.             
Ik ben geboren op 6 september 1999.      

Ik heb 0  broer(s) en 1  zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 

Veerle en Paul. .

In de scouts is mijn totem 
waardig smelleken.  
Je kan mij bereiken 
op het nummer 
0470/24 96 66.

Mijn lievelingskleur is 
appelblauwzeegroen.
Ik eet het liefst van al 
spruitjes.
Later als ik groot ben word/ 
studeer ik 
geneeskunde.



Hallo! Mijn naam is 
Scouts Sint-Petrus 
Ik ben geboren op 
1 december 1943. 
Ik heb veel broer(s) en nog meer 
zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 
Robert en Olave Baden Powel
Mijn lievelingskleur is bruin en geel. 
Ik eet het liefst van al 
wap (worst met appelmoes en patatten). 
Later als ik groot ben word/ studeer ik 
scoutsleider



Hallo! Mijn naam is  
Ik ben geboren op 
Ik heb     broer(s) en   zus(sen). 
Mijn mama en papa heten 

In de scouts is mijn totem 
 
Je kan mij bereiken 
op het nummer 

Mijn lievelingskleur is 
Ik eet het liefst van al 

Later als ik groot ben word/ 
studeer ik 



Schatkistenvergadering: Vandaag 
maken we kennis met de scouts en 
gaan we op zoek naar de verborgen 
schat. We spreken af om 14u op de 
scouts, jullie ouders mogen jullie 
daar weer komen ophalen om 17u.

Knuffelvergadering: Na de spetter-
ende vergadering van vorige
 week is het opnieuw tijd
om af te spreken op de scouts. 
Deze keer is het belangrijk dat 
je een knuffel meebrengt. 
Samen met je knuffel gaan we op 
ontdekking in het park op zoek naar 
avontuur. De vergadering is van 14u 
tot 17u.

ZATERDAG 6 OKTOBER

ZATERDAG 13 OKTOBER

MAANDBRIEF OKTOBER



Papperlapap: 
Pierewiet capriool 
kiedewiet faribool 
lariefarie lobbedei
tiereliere stapelier 
revelarij aperij.
Ben je benieuwd naar wat deze gekke 
woorden betekenen? Kom dan zeker 
naar deze knotsgekke vergadering die 
begint om 14u en eindigt om 17u.

Halloween! Kom verkleed als je 
favoriete griezelheld. Ben je er klaar 
voor om spoken te verslaan en 
skeletten bang te maken? 
Vergadering van 14u tot 17u.

ZATERDAG 20 OKTOBER

ZATERDAG 27 OKTOBER



De mini’s, de mini’s. 
Je kent ons toch wel. 

Van zingen en springen 
dan worden we fel! 

Al is het soms moeilijk
 om vriendjes te zijn, 

toch doen we ons best
en dat vinden we fijn!

HET MINILIED



CONTACT

MINILEIDING
NOOR : 0492/ 60 80 03
KAREL : 0487/60 44 10
LOUISE : 0473/82 23 10
BRUNO : 0471/82 52 01
ARTHUR : 0470/24 96 66
ALEXANDER : 0491/98 68 38

MAIL : minis@sint-petrus.be

SCOUTS
WARD : 0491/ 43 90 27 
THIJS : 0489/ 45 04 80

MAIL : grol@sint-petrus.be
FACEBOOK : Scouts Sint-Petrus
SITE : www.sint-petrus.be




