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SCOUTS REYNAERT
B12/12S

GIDSEN BEATRIJS
B12/13M

http://www.reynaert‐beatrijs.be

Beste leden, ouders en andere totemlezers,
Dit is niet de eerste totem van het nieuwe scoutsjaar zoals u zou denken, maar eigenlijk de
laatste van het oude scoutsjaar. Het nieuwe scoutsjaar begint eigenlijk pas echt na de
overgang op zondag 28 september 2008.
Het Aziatische kamp was een topper. Iedereen weet nu wat de chinezen eten, dat de
hoogste berg ter wereld in Azië ligt, dat een orkaan daar een tyfoon heet,…
Ook heeft iedereen een leuke T‐shirt meegekregen om het onvergetelijk vergeten
Iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie en staat weer te popelen
om naar de scouts te mogen. Wel, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Zondag 21 september
2008 begint het allemaal weer opnieuw.
Ook dit jaar zijn er de klassieke activieiten zoals een takweekend, groepsweekend,
schaatsen, groepsfeest, kamp en nog zo veel meer leuks om naar uit te kijken.
Achteraan in deze totem vind je een blad met de leidingsploeg van dit jaar op. Iedere tak
heeft zijn eigen e‐mailadres zodat u iedereen gemakkelijk kan bereiken. Dit blad is ideaal om
aan een prikbord of koelkast te hangen.
Dan wens ik jullie tot slot nog veel plezier met de laatste 2 vergaderingen van het jaar en zie
ik jullie graag terug in oktober voor een gloednieuw scoutsjaar boordevol spetterende
activiteiten.
Een stevige linker,
Wouw (Kwinten Boels)
Groepsleider Reynaert‐Beatrijs
info@reynaert‐beatrijs.be

Zondag 21 september
14u00 – 17u30

Opgelet! Autoloze zondag
Kapoenen
De straat is van ons. Koning auto is uit Brussel verbannen. Vandaag gaan we
kennis maken met al die nieuwe kapoentjes.

Welpen
Eerste vergadering van het jaar! RARARA welke kapoen wordt er welp??? Zijn er
nieuwe welpjes??? Ja we gaan kennismakingsspelletjes spelen!

Jonggivers
Op autoloze zondag zijn de straten verkeersvrij, de ideale gelegenheid om eens
iets zot te doen op straat.

Givers
De drie musketiers zorgen vandaag voor jullie entertainment op zondagnamiddag.

Zondag 28 september
14u00 – 17u30
Alle takken

Vandaag staat de traditionele overgang op het menu. We gaan het park onveilig
maken! Alle nieuwe leden en leden die naar een ouder tak gaan, moeten bewijzen
dat ze klaar zijn om de stap te maken. Daarom zullen ze een kleine proef moeten
doorstaan. Zorg dat jullie allemaal in perfect uniform aanwezig zijn! Indien je dit
nog niet hebt, zorg dat je kleren aandoet die zeker vuil mogen worden.

Kapoenen
Serval (Karin Melsens)
Wouw (Kwinten Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Spitsvogel (Laura van Ham)

Welpen

kapoenen@reynaert-beatrijs.be
karin.melsens@gmail.com
kwinten.boels@gmail.com
stijndevooght@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com

ª0499/391.189
ª0472/240.310
ª0479/497.839
ª0499/198.533

welpen@reynaert-beatrijs.be

Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.comª0499/439.316
Bagheera (Eline De Vooght)
elinedevooght@hotmail.com
ª0486/839.076
Akela (Servaas Boels)
ikke_servaas@hotmail.com
ª0476/617.931

Jonggivers
Kiang (Jan Callaert)
Gibbon (Indra Bervoets)
Wasbeer (Alexis Janssens)

Givers
Wezel (Nicolas Janssens)
Papegaaiduiker (Tim Jacob)
Dafra (Sebastien Marion)

Groepsleiding
Wouw (Kwinten Boels)

jonggivers@reynaert-beatrijs.be
jan_c_@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com

ª0485/938.477
ª0494/729.313
ª0498/638.707

givers@reynaert-beatrijs.be
nicolas-janssens@hotmail.com ª0478/392.688
tim.jacob86@gmail.com
ª0472/607.292
bastien.marion@gmail.com
ª0477/382.225

info@reynaert-beatrijs.be
kwinten.boels@gmail.com

ª0472/240.310

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

