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Aan allen die dit lezen: Proficiat.  
Aan allen die dit niet lezen … ?!,  
 
 
De drukste periode is achter de rug, wat niet wil zeggen dat we beginnen uitbollen. 
Integendeel, we vliegen er in februari weer volledig tegenaan zodat we de bittere 
koude kunnen overmeesteren. 
 
Omdat dit een nieuw jaar is wil ik op enkele eeuwenoude en belangrijke 
scoutstradities van Reynaert-Beatrijs hameren. Moge het goede voornemens zijn 
voor in 2009 die de vergaderingen van het komende jaar nog héél wat aangenamer 
maken.  
 
Een scout zonder hemd en das is geen scout. Ik heb gedurende twee maand goed 
geïnspecteerd en heb vastgesteld dat heel wat leden in zondagskledij naar de scouts 
komen. Ik weet dat ‘Abercrombie & Fitch’ een zeer leuk merk is maar ons uniform is 
veel stijlvoller en bovendien verplicht. Proficiat aan de jongste takken die steeds 
keurig in uniform aanwezig zijn. Dit wordt ook verwacht van de oudere groepen 
omdat zij het goede voorbeeld moeten geven aan hun jongere maatjes.  
 
Reynaert-Beatrijs is een Brusselse scoutsgroep. Een Nederlandstalige Brusselse 
scoutsgroep. Ik kan het alleen maar blijven benadrukken. In onze groep wordt 
Nederlands gesproken, zowel onder de leden als onder de leiding. Gelieve deze 
regel te respecteren want we worden het stilaan beu. Praat zoveel Frans als je wil 
met je vriend(inn)en maar op een scoutsvergadering mag enkel Nederlands 
gesproken worden. Dit is een opmerking voor ALLE leden. 
 
Zowel in het begin als aan het einde van de vergadering groeten de leden de leiding 
van hun tak en wachten in de tuin. Gebruik de juiste groet: linkerhand (met de pinken 
verstrengeld) en linkervoet (bijtrekken van links naar rechts). Alle leden gaan ‘in 
formatie staan’ nadat één van de leiders gefloten heeft.  
 
Elke avond sluiten wij onze leuke dag af met het avondlied ‘O Heer, d’avond is 
neergekomen…’. De jongste leden hebben nog niet de kans gehad om dit te leren. 
Maar ook leden die al heel wat jaren in de scouts zitten kennen het avondlied nog 
niet helemaal of .. zingen hier en daar wat fouten! Bij deze wil ik dat allemaal 
rechtzetten. Dus voor IEDEREEN, neem allemaal eens het avondlied door zodat je 
het in februari volmondig en correct mee kan zingen.  
 
 
 

(De vetgedrukte woorden zijn de fouten die vaak gezongen worden) 
 



O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken U voor wat we ontvingen, 

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Scouts en gidsen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê 

 
Dit alles kan natuurlijk maar op één manier gerealiseerd worden, nl: door motivatie, 
de basis van een goede scoutsbeweging! Het zijn steeds dezelfde die (niet) 
aanwezig zijn. Ik wil de aanwezige en enthousiaste leden dus eerst en vooral 
bedanken. De overige leden (inclusief leiding) wens ik voortaan meer te zien! Op tijd 
komen, meewerken, opruimen… Kortom: Gemotiveerd aanwezig zijn.  Ook hier wil ik 
de givers extra aanmoedigen want het gebeurt te vaak dat er NIEMAND aanwezig is. 
Gedaan met de smoesjes en tijd om er wat aan te veranderen.  
 
 
Dus, jullie weten wat er jullie te wachten staat om alles nog warmer en leuker te 
maken. En wie weet, in deze valentijnsperiode, ontstaan er wel prachtige relaties  
en vriendschappen. 
 
 
Om af te sluiten wil ik nog twee (oud-)leidsters bedanken. Suricata en Patrijs zorgen 
iedere maand weer voor de eindredactie van de totem; en ze doen dat uitstekend.  
Dank u.  
 
 
Laat het een plezierige maand februari zijn. 
 
 
Een stevige linker (=linkerhand waarmee een scout groet!), 
 
Sp!vo. 



Serval (Karin Melsens)  karin.melsens@gmail.com 0499/391.189 
Wouw (Kwinten Boels)  kwinten.boels@gmail.com 0472/240.310 
Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 
Spivo (Laura van Ham)  lauravanham@hotmail.com 0499/198.533 

  
 

 
 

 
 
Beste Kapoentjes, 
 
De eerste maand van het jaar zit er 
weeral op. De tijd vliegt toch als je je amuseert! 
Jullie hebben jullie stembanden gesmeerd om luidkeels 3-koningen te 
zingen. En we mogen het zeggen dat klonk mooi. Sommigen hebben 
voor het eerst op schaatsen en ander toonden hun schaatstalent. 
Ik hoop dat jullie blauwe plekken van het schaatsen genezen zijn 
tegen de laatste vergadering van januari zodat jullie er weer vol 
goede moed kunnen invliegen. 
Hier het programma voor februari: 
 
Zondag 1 februari: Een deel van jullie leiding is van de sneeuw aan 
het genieten in de Franse Alpen, geen vergadering dus. 
 
Zondag 8 februari: “Op vadroei”! Zinneke neemt jullie mee op leuke 
tochtjes door Brussel. Néén, niet zomaar saai stappen. Tijdens de 
tochtjes toont hij jullie wat écht keigaaf is in Brussel en zoeken jullie 
de oplossing op de raadsels. 
 
Zondag 15 februari: Vandaag veroveren we de wereld. Riskeer je een 
deel van je troepen om meer land te veroveren. Of blijf je je 
grondgebied verdedigen. Aan jou de keuze! 
 
Zondag 22 februari: Laatste zondag van de maand. Rust maar een 
weekje uit om er weer helemaal te staan in maart. 
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Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316 
Akela (Servaas Boels)  ikke_servaas@hotmail.com 0476/617.931 
Bagheera (Eline De Vooght) elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 
Ikki (Nicolas Myter)  welfanta@hotmail.com  0474/792.929 

 
   
 
 
 
 

 
 
Beste welpjes, 

 

Na een wat kalmere maand januari is jullie 

teerbeminde leiding er weer helemaal klaar voor en 

hebben we weer heel wat tijd om spelletjes uit te werken voor jullie en om 

ons elke zondag allemaal samen ongelofelijk hard te amuseren! Dit is wat 

we deze maand gaan doen: 

 

 

Zondag 1 februari: Uitzonderlijk geen vergadering omdat we na 6 weken 

studeren eindelijk op vakantie zijn vertrokken. 
 

Zondag 8 februari: Cluedo. Iemand wordt ergens vermoord door een 

stout personage met een moordwapen op een geheime locatie. Door 

middel van raadsels en veel zoeken zal de dader gevonden worden! 

 

Zondag 15 februari: Valentijnspel. Aangezien het de 14e Valentijn is 

gaan we een spel spelen helemaal aangepast aan de sfeer en tijd van het 

jaar. Wat het zal worden zullen jullie zondag zien. Allemaal komen dus. 

 

Zondag 22 februari: Laatste zondag van de maand en dus geen 

vergadering. 
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Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 
Gibbon (Indra Bervoets)  indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heey beste jonggivers, 
Deze maand zijn er maar 2 vergaderingen op 
komst, spijtig genoeg. Daarom maken we er 2 super toffe 
vergaderingen van… Deze keer met Kiang of Gibon, want de 
jonggivers alleen leiden, is niet zo simpel; “mopje”… 
 
 
 

Uitzonderlijk geen vergadering! 
Zondag 1 februari 

 
 

Vandaag gaan we eens in de natuur sporten. Breng je goed humeur en gezond 
verstand ook maar mee, en laten we ons eens volledig gaan!!! Tot dan! 

Zondag 8 februari 

 
 

Oooohohohoohohohohoho, deze keer ontsnappen jullie niet aan ons mysterieus 
bosspel. Wie durft deze uitdaging aan. Kom het ons bewijzen. Afspraak aan de 
lokalen om 14u stipt… 

Zondag 15 februari 

 
 

Laatste zondag van de maand  Geen vergadering 
Zondag 28 februari 

 
 
Een stevige linker, jullie leiding. 
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Padu (Tim Jacob)   tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 
Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 

 
 
 
 

 
 
 
Dag iedereen, door de examens en de stress  ga ik het 

creatieve wat opzij zetten en direct tot het belangrijkste komen. 

Februari, de kortste maand, dus weinig vergaderingen. Maar 

vanaf nu verwachten we iedereen op elke vergadering mits 

geldige reden natuurlijk, anders gaan jullie niet mee op kamp! 

Er zullen maar 2 vergaderingen zijn omdat we na onze examens eindelijk nog eens een 

lesvrije week hebben, yieeeeehaaaaaaaaaa!!! Aha en jullie niet  

 

Zondag 1 en 8 februari: Geen vergadering, het is onze lesvrije week en zullen niet in 

België ijn. Maar spreek toch af om snoepjes te verkopen…  

 

Zondag 15 februari: Gewone vergadering, gewone uren, we hebben spijtig genoeg nog 

niet veel tijd gehad om te vergaderen, maar er komt heus wel iets actiefs aan bod!!! En 

zoals eerder vermeld, verplichte aanwezigheid 

 

Zondag 22 februari: Gewone vergadering, gewone uren, we hebben spijtig genoeg nog 

niet veel tijd gehad om te vergaderen, maar er komt heus wel iets actiefs aan bod!!! En 

zoals eerder vermeld, verplichte aanwezigheid Copy paste is toch soms handig. 

 

 

Met deze wens ik jullie nog een goeie maand, welke maand ook en we zien jullie super 

graag terug in februari, serieus.(dat wil dan zeggen dat we dan niet moeten leren) 

Beste groeten, en houd jullie klaar voor de strijd!!!! 

 

Jullie leiding, 
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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 
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