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Voorwoord 
 
 
 
 
Kiekeboe! Kiekeboe! 
‘t Oude jaar doet zijn oogjes toe 
 
‘t Nieuwe jaar is weer daar 
En jullie leiding staat weer klaar 
 
met vele vrienden en vriendinnen 
Om een nieuw scoutsjaar te beginnen 
 
We zijn allemaal heel gemotiveerd en dolblij, 
veel spelletjes en veel plezier zit er dan ook weer bij! 
 
Maar eerst roepen wij luid en klaar: 
Veel geluk in het nieuwe jaar! 
 
 
Na deze late nieuwjaarswensen,  toch nog enkele belangrijke dingen omtrent de 
maand februari: 
 
We gaan deze maand met alle takken weer op mega cool kei tof TAKWEEKEND! 
Zoals jullie kunnen zien op onze jaarplanning (cfr. totem november) zou dit 
takweekend doorgaan in het eerste weekend van maart. Echter mogen jullie jullie 
dan verwachten aan een super hippe activiteit met heel het district. 
Het takweekend zal daarom een weekje vroeger plaatsvinden, namelijk 23-24 
februari! 
 
Ook organiseren de givers deze maand een wafelslag ten voordele van hun kamp… 
Meer hierover verder in deze totem. 
 
Maak er een hele fijne scoutsmaand van! 
 
Een stevige linker, 
Suricata. 
 



 
 
 
 
Beste leden, ouders & sympathisanten, 
 
Om op kamp te gaan, hebben onze Givers de gewoonte heel het jaar door dingen te verkopen 
of andere dingen te doen om centjes in te zamelen en daarmee dan op KAMP te gaan. 
 
Ook dit jaar zijn we er stevig ingevlogen en zijn we begonnen met een wafelslag! 
 
Jullie horen ons nog niet aankomen? 
We zullen het een beetje beter uitleggen: 
  
Een doos wafels,  
700 gram,  
ambachtelijk gemaakt,  
keuze uit: 
- vanille  
- Chocolade 
- en harde boterwafeltjes... 
  
En dit allemaal, speciaal voor jullie, aan slechts 5 €/ doos! (wat een koopje! ☺) 
 
Willen jullie ook een doos wafels kopen?  
 
Stuur dan een mailtje naar: givers@reynaert-beatrijs.be  
Vermeld in dit mailtje: 
- De soort wafels je wilt bestellen en 
- Van welke tak jullie (kinderen) zijn!  
 
Jullie kunnen bestellen tot 14 februari! 
 
Wij zullen deze wafels uitdelen op de eerste vergadering in maart in ruil voor 5 € (uiteraard 
houden we de wafels in bewaring indien jullie die datum niet aanwezig kunnen zijn!) 
 
Heel veel dank bij voorbaat, 
 
Givers & hun leiding. 
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Dag lieve kapoentjes, Dag lieve kapoentjes, 
De maand januari is snel voorbij gegaan. 3 
koningen , schaatsen en het bosspel waren zeer toffe activiteiten. In de maand 
februari zal het nog sneller vooruit gaan met de krokusvakantie in zicht, 
joepieeeeeeee!!!  

De maand januari is snel voorbij gegaan. 3 
koningen , schaatsen en het bosspel waren zeer toffe activiteiten. In de maand 
februari zal het nog sneller vooruit gaan met de krokusvakantie in zicht, 
joepieeeeeeee!!!  
Vergeet ook zeker niet dat er speciaal voor jullie een takweekend gepland is. Vergeet ook zeker niet dat er speciaal voor jullie een takweekend gepland is. 
  
Zondag 3 februari:Zondag 3 februari: geen vergadering, begin van de krokusvakantie. 
 
 
Zondag 10 februari: vandaag gaan we een kei cool bosspel spelen!! Zeker allemaal 
komen met een goed humeur! En doe best kleren aan die vuil mogen worden.  
 
 
Zondag 17 februari: Vandaag gaan we allemaal de grote schat zoeken… rara waar 
zou hij liggen? Misschien in de buurt van onze lokalen??  
 
 
Zaterdag 23-24 februari: TAKWEEKEND !!! meer 
informatie elders in de totem. Wel kunnen we jullie al 
verklappen dat het thema: KNUFFELS wordt! Breng 
dus zeker allemaal je teddybeer mee!  
 
 
Een stevige linker,  
Jullie leiding 
 
Ps: Altijd verwittigen wanneer je niet kan komen op één van onderstaande 
nummers. 
 

Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 Wasbeer (Alexis Janssens) 

Dingo (Leutrim Spahija)  leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 
indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 .313 Indra Bervoets    

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:alexisjanssens@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:indrake_knk@hotmail.com


Akela (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688  
 

Rakscha (Anneleen De Vooght) Hanneleendevooght@hotmail.comH 02/672.23.22 

King Louis (Tim Jacob)  tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 
Baloe (Emily Bouché)  emily_bouche@hotmail.com 0496/674.389 

 
 
 
 
 

 
 
Na een drukke scouts-maand zonder jullie leiding te 
hebben doorbracht, kunnen jullie tijdens de maand februari 
jullie geliefkoosde leiding weer verwachten. En niet zomaar, 
want we hebben een heleboel leuke activiteiten gepland 
waaronder meer “het 2de Takweekend” van dit scoutsjaar!!! 
Daar kijken jullie zeker al naar uit hé, nu hopen dat het 
mooi weer wordt. ’t Is misschien een korte maand maar de pret zal er niet aan 
mankeren. 
 
 
 
Zondag 10 februari:  
Om ons weer in het ritme te brengen, gaan we een cool BOSspel spelen. Geniet 
maar goed van de vakantie, slaap maar eens goed uit en kom supergemotiveerd 
naar de vergadering, om zo je best te doen om je ploeg te laten winnen… Wat 
het voor bosspel wordt, zal ik niet verklappen, dus afkomen is de boodschap!  
 
Zondag 17 februari:  
Als ik mij niet vergis, hebben we dit scoutsjaar nog geen stadspel gespeeld! Het 
wordt een “wie wat waar hoe doe” spel! Zeker nooit van gehoord? Je zult ervan 
verschieten hoe leuk het wordt!  
 
Zaterdag 23 en zondag 24 februari:  
TAKWEEKEND!!! Wie houdt er van lekker eten? Wie houdt 
er van koken? Of een betere vraag misschien: wie “kan” 
er koken? Je zult het al raden, het thema is KOK. Trek je 
kokkleren maar aan en bereid je voor om allerlei culinaire 
kunsten te mogen proeven en misschien zelf klaar te 
maken… 
INFO elders in de totem 
 
 
 
 

!!! Kom altijd in uniform! De contactpersoon van de 
leidingsploeg is Baloe! Dus als je niet kunt afkomen of je hebt een vraag. Bel dan 
aar Baloe ☺ 

e welpenleidingsploeg, 
 

n
 
Een stevige linker, 
d



 
Takweekend Kapoenen en Welpen 

 
Plaats: “Steenokkerzeel”  
(adres komt later op de site: www.reynaert-beatrijs.be) 
 
Vertrek: Jullie worden zaterdag 23 februari verwacht om 9u aan de 
lokalen, of indien jullie rechtstreeks gaan(er is geen plaats meer vrij in uw 
auto) verwachten wij u om 9u45 aan de lokalen van Steenokkerzeel 
 
Terugkeer: Zondag 24 februari ofwel om 13u in Steenokkerzeel of om 
13u45 aan het lokaal 
 
Mee te nemen op W-E: 

• Weekendgeld: 15€ in envelop met naam erop 
• Uniform 
• Matras,slaapzak (+deken) 
•  Slaapkledij (pyjama..) 
• Toiletgerief, handdoek 
• Lange broek, T-shirts, dikke pull 
• Voldoende ondergoed (extra paar kousen indien deze nat worden) 
• Schoenen 
• Regenjas 
• Verkleedkledij 
• Zaklamp (moet niet) 
• !!! Picknick voor zaterdag middag 

 

Vervoersregeling: 
Gelieve onderling strookje in te vullen en af te geven op vergadering of op 
te sturen naar: 
 
Voor de kapoenen:      Voor de welpen: 
Karin Melsens      Emily Bouché 
Bassemstraat 55      J. Coosemansstraat 30 
1160 oudergem      1030 Schaarbeek 
____    ____    ____    ____    ____   ____    _____    ____    _____  
 
Ik ouder van ………………………………….. kan behalve mijn eigen kinderen nog 

o …… kind(eren) meenemen zaterdagochtend 
o ….. kind(eren) meenemen zondagmiddag 
o rijd met eigen auto en heb geen extra plaats meer. 

 
Ik ouder van ………………………. Heb vervoer nodig voor mijn ……. kind(eren) 

o Zaterdagochtend 
o zondagmiddag 

http://www.reynaert-beatrijs.be/


 
 
 

 
 
Wel HAAAAI there allerliefste jonggivertjes! 
Hopelijk zijn alle vergaderingen in januari goed verlopen! 
Waarschijnlijk hebben jullie ons ontzettend hard gemist. 
Gelukkig was Kiang er om jullie op te vangen, te troosten 
en naar al jullie moeilijke momenten te luisteren!  
Maar goed onze examens zijn bijna voorbij en dus komen 
er in februari weer een heleboel fantastische 
vergaderingen aan!  
Hier is dan de romantische totem voor februari ☺  
 
Zondag 3 februari: Uitzonderlijk geen vergadering! Hopelijk genieten jullie van een 
even fijne vakantie als wij! 
 
Zondag 10 februari: Het is weer eens tijd om het park onveilig te maken en dus we 
gaan ouderwetse (of toch niet…) bal en pleinspelen houden!  
 
Zondag 17 februari: de ingrediënten voor deze vergadering: 
 Foto’s 
 Brussel 
 GEEN kat  

Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 
Sika (Eline De Vooght)  elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 
Patrijs (Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com  0497/020.852 
Kiang (Jan Callaert)   jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 

 Metro (abonnement meebrengen!)  
 …. 
 
Vrijdag 22 tot zondag 24 februari: Takweekend  

STAR WARS 
Het is tijd voor een tweede weekendje waar Han Solo, 
Yoda, Leia Organa en obiwan  kenobi jullie op de proef 
zullen stellen! Deze keer gaan we met het ruimteschip (lees: de auto en de trein dus 
laat jullie fiets dus maar thuis) naar Heverlee!   
Neem jullie weekenduitrusting mee en wat verkleedkledij, steek die in een rugzak en 
zorg dat je vrijdagavond met een volle maag tussen 20u en 20u15 in Heverlee staat 
(adres: Chiro Spirit Heverlee, Middelweg z/n, 3001 Heverlee). Indien je er niet zou 
kunnen geraken laat ons iets weten dan regelen wij wel vervoer.  
Zondagmiddag mogen jullie mama en papa jullie om 13u oppikken in het centraal 
station.  
Breng ook 20€ mee en steek die in een envelop met je naam erop! 
 
Jullie allerliefste leiding!  

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://images.breuls.org/blog/200505/yoda_epiii.jpg&imgrefurl=http://breuls.org/blog/show_category/1&h=239&w=314&sz=57&hl=nl&start=67&um=1&tbnid=G6evfVdprcZPdM:&tbnh=89&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dyoda%2B%252B%2Bstar%2Bwars%26start%3D54%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN�
mailto:elinedevooght@hotmail.com
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Nu al onze examens voorbij zijn kunnen we er eens goed 
in vliegen! Maar dit zullen we wel moeten doen zonder 
adelaar, want zij heeft ons verlaten voor een mooier, 
warmer land  
Gelukkig komt ze op tijd terug voor kamp! 
 
Nu wat gaan we deze maand allemaal doen, en vooral wat 
hebben wij allemaal uitgevonden om jullie bezig te houden de laatste 3 
zondagen! 
 
 
 
3 februari: om de maand goed te beginnen, is er geen scouts… Uw lieftallige 
leiding zit namelijk in de bergen te skiën ☺. (lees: te vallen en zich veel pijn te 
doen) 
 
10 februari: beginnen we met een ruilspel! Hoe ver zullen jullie geraken? Vorig 
jaar geraakte een man aan een huis... lukt het jullie zo ver? 
Afspraak aan de lokalen op het gewone uur en breng allen een nutteloos 
onbruikbaar voorwerp mee dat jullie willen inruilen tegen iets leuker. 
 
17 februari:  omdat st valantijn juist gepasseerd is, gaan we hier een bosspel 
rond doen! Wie weet kom je misschien net op tijd nog de liefde van je leven 
tegen ☺ en kan je er volgend jaar valentijn mee vieren!. 
Afspraak aan de lokalen op het gewone uur, om 17h30 mogen jullie ons weer 
verlaten. 
 
vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari: we gaan op weekend bij 
Talpa ‘op de campagne’ ! Jaaaaa, dank u Talpa!!! De uren waarop we vertrekken 
en terug aankomen worden later meegedeeld. We vertrekken in ieder geval op 
vrijdag en komen terug de zondag!  
Vrijhouden dus! 
 
 
 
Blijven mailen, smsen, … indien je niet kan komen… 
 
Groetjes, zwaaitjes, tuimelingetjes, 
 
 
Uw opnieuw super gemotiveerde leiding. 
 

Haflinger (Laurence Baeten) floch16@hotmail.com  0485/562.384 
Suricata (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 

mailto:floch16@hotmail.com


Adres: 

Diestsestraat 247 

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: Zwitzerse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

 

 

http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=7&producti�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat=22&productid�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=10&productid�
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