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Beste Totem-lezer,
We sluiten oktober af met goede herinneringen. We zijn nu echt van start gegaan.
Nogal wat vreemd vorig maand was de vroege Districtsactiviteit. Daarmee wou ons District
stunten, of m.a.w. de scouts in Brussel in een goed daglicht zetten. Voor de meeste van onze
leden is deze hele zaterdag dan ook zeker de moeite geweest. Om deze positieve spirit verder
te zetten, heeft de hele leidingsploeg de krachten gebundeld en al zitten denken over onze
eigen stunt. Hiermee moeten wij (Reynaert-Beatrijs) ervoor zorgen dat we opvallen in onze
buurt en liefst met een leuk initiatief. Er zal jullie dit komende scoutsjaar dus wat te wachten
staan.
Maar met een nieuwe Totem, ook een nieuwe maand: november. Dit is traditioneel gezien de
maand dat alle takken op hun eerste weekend gaan. En ja, dit jaar is daar geen uitzondering
op. Een heel weekend met je vrienden en vriendinnetjes lekker zot doen, zonder dat mama en
papa het allemaal zien, wie heeft daar geen zin in? Maar mama’s en papa’s, gelieve voor de
kleinsten onder ons genoeg sokken mee te geven. Ervaring leert ons dat het eerste weekend
als lid, toch vaker dan verwacht met natte voeten moet worden doorgebracht. En dat is zeker
geen pretje in de herfst. Zelfs jonggivers kunnen door het weer verrast worden! Zorg ervoor
dat je echt bent uitgerust voor herfst- en misschien zelfs winterweer. Je weet in ons landje
maar nooit.
Tot slot rest er mij de vergeetachtige onder jullie nog aan te herinneren dat het lidgeld moet
betaald worden. Zeker voor op weekend is dit belangrijk want dan zijn jullie verzekerd.
Veel leesgenot met de rest van de Totem.

Stevige linker;
Stern.

Druk, Druk, Druk! September en oktober zijn reeds achter de rug. Wat gaat het
toch allemaal snel! We hadden al kennisgemaakt met elkaar en met de fantastische
scoutsspelen en nu ook met andere scouts. Het avontuur is begonnen! Hier is
november, weer een maand vol nieuwe ontdekkingen:

2 November:
November We gaan het mega-coole-fantastische-leuke-grappige Fort Boyardspel spelen. Om te ontdekken wat dat is, moet je zeker aanwezig zijn op deze
vergadering. Plezier verzekerd (hoe kan het ook anders ☺).
9 November: Onze enige echte, onvervalste Bal- en Plein spelen. Laat maar eens
zien wat jullie kunnen!
15-16 November: Eindelijk is het zover! Ons eerste weekend van dit nieuwe
scoutsjaar met alle kapoentjes. Het belooft onvergetelijk te worden. Meer uitleg
vinden jullie op het weekendblad, verder in de totem.
23 November: Jullie zullen vast en zeker nog onder de indruk zijn van het
weekend. We gaan het vandaag dan ook wat kalmer aan doen met een leuke
knutselvergadering. Niet tekenen, niet schilderen, niet knippen of plakken. De
enige tip die we jullie geven: ALLEMAAL EGELTJES!
30 November: Helaas, Helaas. Geen vergadering vandaag. Tijd om even uit te
rusten van deze drie vermoeiende maanden.
We zijn erg blij dat jullie steeds (enthousiast en) talrijk aanwezig zijn op de
vergaderingen. En.. Oh ja, vergeet niet af en toe jullie scoutsgroet te oefenen!
Een dikke scoutsknuffel van jullie leiding!

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

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

Allerliefste welpen!
Eerst wat leuk nieuws! We krijgen er een nieuwe
welpenleider bij! Jaja het is echt waar mag ik jullie
voorstellen aan Ikki (het stekelvarken)!
En dan nu over tot de totem van november.

Zondag 2 november

Eindelijk hoor ik jullie denken, eindelijk is daar het eerste bosspel van dit
scouts-jaar. Heel traditioneel: kampen bouwen, elkaar bevechten en gaan om te
winnen! Kleed jullie lekker warm aan, want koud kan het zeker worden.

Zondag 9 november

Expeditie wolk, zo heet het toneelstuk van dit jaar. Victor Baan houdt een
zoektocht naar de wolken. We stijgen hoog de lucht in om hem daarbij te volgen.
Het is gewoon afspraak om 14u aan onze lokalen. Dan gaan we samen naar het
Théâtre la montagne magique aan Kruidtuin. We zullen wel pas om 18u terug
aan de lokalen staan. Neem jullie mivb-abonnement mee en 2 euro.

Zaterdag 15 en zondag 16 november

Het eerste takweekend van dit jaar. Info vind je wat verder in de Totem.
Vergeet niet jullie mooie glimlach mee te brengen.

Zondag 23 november

We trekken deze namiddag naar het centrum om ons daar eens goed te
amuseren tussen alle toeristen. Lopen, lachen, luieren en nog veel meer zullen
we daar beleven.

Zondag 30 november

Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering.
Stevige linker,

Rakscha (Anneleen De Vooght)
Akela (Servaas Boels)
Bagheera (Eline De Vooght)
Ikki (Nicolas Myter)

anneleendevooght@hotmail.comª0499/439.316
ikke_servaas@hotmail.com
ª0476/617.931
elinedevooght@hotmail.com
ª0486/839.076
welfanta@hotmail.com
ª0474/792.929

Wanneer?
Zaterdag 15 november om 9.30 aan de lokalen van Heverlee.
Zondag 16 november om 14.00 aan de lokalen van Heverlee.
Waar?
Middelweg 106
3001 Heverlee

oplossing zorgen.

Vervoersregeling?
De ouders worden verwacht hun kinderen zaterdag
rechtstreeks naar de weekendplaats te brengen (en
eventueel onderling af te spreken). Indien dit niet lukt, kan
u uiteraard de leiding contacteren en zullen zij voor een

Thema
Hou je van actie, humor of science-fiction? Of verkies je eerder een thriller? Jaja
jullie hebben het goed geraden! Het thema van het weekend is FILM.
Wat meebrengen?

* 15€ in een envelop met je naam op
* uniform : Reynaert-Beatrijs-das (blauw&grijs) + groene broek (kort
voor welpen en jonggivers). Voor welpen een groene trui en voor de
anderen het uniformshemd en eventueel de groene trui
* matras, slaapzak, eventueel deken, slaapkledij (pyjama enz.)
* zaklamp
* toiletgerief, handdoek
* lange broek, korte broek, T-shirt
* voldoende ondergoed, kousen
* dikke warme trui
* schoenen: sportschoenen, stapschoenen, regenschoenen (laarzen)
naargelang.
* regenjas
* verkleedkledij
* een lekkere picknick
Tot op weekend!
De kapoenen en welpenleiding

Heeey jonggivers,
De maand november komt eraan. In de maand
november is het meestal grijs weer he… Dus
wij gaan ervoor zorgen dat het weer wat
zonniger zal worden!!! Haal je goed humeur
erbij en vriendjes meenemen mag ook altijd! Met hoe meer we zijn,
hoe liever en hoe toffer het kan zijn. Niet???
Bon, :D

Zondag 2 november
Iiiiiiiihhhhaaaa, vandaag gaan we een “vriendjesdag” houden. Ok, ‘t klinkt misschien raar,
maar met “vriendjesdag” bedoel ik: neem al je vrienden die zin hebben in een toffe namiddag
scouts maar mee!!!
Hoe meer Hoe liever Hoe toffer!

Zondag 9 november
Het mega grote, mysterieuze metrospel staat op jullie te wachten. Alles hangt van jullie af.
Ben je motivé kom dan zeker mee… oleeeeoleeeoleeeoleee :D
“niet op mijn gekheid letten ze :p”

Vrijdag – zondag (14-16 november)
Eindelijk ons eerste weekend komt er aan. De uren en het adres volgen nog. We zullen dit
zeker op voorhand duidelijk vermelden. Vrienden die nog zin hebben in scouts, onder andere
een scoutsweekend. Zijn zeker welkom, en dat natuurlijk het hele jaar door…

Zondag 23 november
Vandaag gaan we gezelschapsspelen spelen. Breng maar zoveel mogelijk gezelschapsspelen
mee. Voor de leiding is dat allemaal zo lang geleden, dat wordt weer megagrappig!!

Zondag 30 november
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

Een stevige linker, jullie leiding.
Kiang (Jan Callaert)
Gibbon (Indra Bervoets)
Wasbeer (Alexis Janssens)

jan_c_@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com

ª0485/938.477
ª0494/729.313
ª0498/638.707

Dag beste givers.
Dit wordt een ongewone totem.
Geen data, geen activiteiten, maar veel
leesplezier.
De winter komt eraan en de beslissing voor het kamp ook.
Zoals jullie weten wachten we op RAFIKI, zij gaan ons
bestemmingen geven waar we veilig en georganiseerd
naartoe kunnen.
Ook moeten we jullie data krijgen. Om te weten wat we
wanneer plannen.
Het feest, weekend, ….
Verwacht wel het weekend het laatste weekend van de
herfstvakantie.
Ook de markt actie vindt deze maand plaats. Bespreek
alvast onderling wie er gaat en wanneer het best past.
Meer informatie krijgen jullie van ons op de vergaderingen
en per telefoon.
Stevige linker
Padu

Padu (Tim Jacob)
Wezel (Nicolas Janssens)
Dafra (Sebastien Marion)

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

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

