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VOORWOORD
Beste totemlezer,
Ik heb de eer gekregen om u een uiterst belangrijke boodschap te melden!
Wouw (Kwinten Boels) heeft in de laatste totem van het vorige scoutsjaar afscheid
genomen van zijn functie als groepsleider om zich volledig te kunnen toespitsten op
de givers. Hierdoor was er een open vacature voor de functie groepsleider.
Aangezien we dit jaar met een zeer jonge leidingsploeg werken, was het niet zo
eenvoudig om binnen deze groep een opvolger te vinden.
Maar geen paniek de oud-leiding zorgt voor een oplossing! Suricata (Cajsa Tonoli),
Dafra (Sébastien Marion) en ik, Sika (Eline De Vooght), zullen deze taak met plezier
op ons nemen!
Indien u vragen heeft kan u ons altijd bereiken op:
groepsleiding@reynaert-beatrijs.be

Wij zullen er voor zorgen dat er telkens iemand van ons drie aanwezig is op het
einde van een vergadering. Aarzel niet om ons vragen te stellen of om ons te
contacteren.
Voor de maand november staan er weer een heleboel leuke activiteiten op het
programma! En niet te vergeten: het eerste takweekend komt eraan.
U bent allen van harte uitgenodigd op onze jaarlijkse receptie. Die zal plaatsvinden
op 1 november na de vergadering (m.a.w. rond 17.00) in onze lokalen. Zo krijgt u de
gelegenheid om bij een hapje en een drankje de leiding op een informele manier wat
vragen te stellen.
Die avond zal de paskoffer (dit is een koffer met al de scoutskledij die bij het
uniform hoort, in verschillende maten) ter beschikking zijn. Indien u iets nieuws
nodig heeft kan u dan passen en bestellen.
Ook stellen wij voor dat ouders die scoutspullen, hemden of broeken hebben, waar
hun kinderen niet meer in kunnen, deze meebrengen. Zo kunnen jullie deze
doorverkopen aan nieuwe leden. Indien u op 1 november niet aanwezig kan zijn of
de kleren niet verkocht worden, zal er op de site een forum komen met als
onderwerp tweedehandskledij.

We geven jullie nu al enkele belangrijke data voor het komende jaar:
Zaterdag en zondag 5 en 6 maart:
Groepsweekend te Meerdaal
Zondag 25 april:
Groepsfeest in het Lutgardiscollege (Oudergem)
Kamp:
Givers: 16 tot 30 juli (binnenland)
Jonggivers: 18 tot 30 juli (Heyd-Durbuy)
Welpen: 21 tot 30 juli (Villers-Sainte-Gertrude)
Kapoenen : 25 tot 30 juli (Villers-Sainte-Gertrude)

Dit lijkt mij voldoende informatie voor één totem! Blader nu maar snel verder naar
de juiste tak om te kijken wat jullie te wachten staat in november!!

Een stevige linker,
Sika

Groepsleiding:
Dafra (Sébastien Marion)
Sika (Eline De Vooght)
Suricata (Cajsa Tonoli)

groepsleiding@reynaert-beatrijs.be
0477/38.22.25
0486/83.90.76
0474/48.64.44

AMAI, AMAI, wat een gevulde maanden
hebben wij er al opzitten?! Alle nieuwe kapoentjes hebben zonder
problemen de overgang doorstaan, iedereen heeft laten zien dat de
boerenstiel iets voor ons is en ganzenbord heeft geen geheimen
meer voor ons! Kan november dit overtreffen? (Het enige juiste antwoord is:
JA!)

Zondag 1 november:
Heb jij altijd een vergrootglas op zak? Ja? Dan ben jij een echte speurneus! Wat
komt dat goed uit! Vandaag spelen we het spannende sporenspel! Van 14u tot
17u30.
Zondag 8 november:
Deze namiddag staat onze eerste stratego op het programma.. Oefen alvast jullie
schaar-steen-papier, 007, dassenroof, krokodillengevecht,… en weet te winnen van
je tegenstander(s). Ook hier, gewoonlijke uren.
Zaterdag 14 - Zondag 15 november:

Superneigmegacoolhypertof (en ga zo nog maar even voort)! Ons eerste weekend
van het jaar is daar! Voor meer informatie moet je kijken op het weekendblad,
verder in de Totem.

Zondag 22 november:
Iemand in ons dorp is bestolen geweest!! Gelukkig zijn de kapoenen er om hem/haar
te helpen en om de gestolen buit terug te vinden. Normale uren.
Zondag 29 november:
Laatste zondag van de maand; pink gerust een traantje weg. Wij missen jullie ook.
TOT GAUW!
Stevige linker van jullie fantastische leiding,

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Spivo (Laura van Ham)
Dhole (Marine Devis)
Hazewind (Sophie Bouché)

stijndevooght@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com
marinedevis@hotmail.com
sophii.b@hotmail.com

0479/497.839
0499/198.533
0476/618.444
0498/761.862

Joooooooooooow welpen,
We hebben er alweer de eerste maand van het jaar
opzitten. We hebben veel nieuwe leden mogen
verwelkomen maar anderzijds zijn de oudere welpen
ook in grote getallen blijven komen!
Nu de nieuwe leiding zich ook helemaal op zijn gemak voelt, is het hoog tijd dat
we het programma van deze maand uit de doeken doen. Hou jullie maar vast
want er staan jullie 4 (!) super‐de‐luxe vergaderingen te wachten.
Zondag 1 november: Wie van jullie is er bereid om alles op het spel te zetten? Wie kan
transformeren naar een hoger niveau om zo de tegenstander te verschalken? Kom het
allemaal te weten tijdens een waanzinnige Pokémon stratego.
Zondag 8 november: Haal allemaal jullie vergrootglas en jullie speurtalenten uit de kast
want vandaag gaan we het supertoffe superieure speurneuzenspel spelen. Een lange naam
voor de grootste speurtocht van het jaar!
Zaterdag 14 – Zondag 15 november: Weekend! Hou dit weekend zeker vrij want we
vertrekken zaterdag voor ons eerste takweekend van het jaar. Maak je zak zorgvuldig. Steek
er je glimlach, je goed humeur en je onuitputtelijke inzet zeker in. Vergeet ook niet
verkleedkledij mee te nemen want dat is zéér belangrijk! Meer info op de volgende pagina.
Zondag 22 november: Om de kou tegen te gaan gooien we onze spieren lekker los.
Verwacht jullie maar aan een intense namiddag. Vol spel en plezier. We doen het nog eens
lekker ouderwets met intensieve bal‐ en pleinspelen. Een lichte training kan zeker geen
kwaad voor deze vergadering. De leiding is immers in topvorm en de vraag is maar of jullie
wel zullen kunnen volgen .
Zondag 29 november: Laatste zondag van de maand, naar maandelijkse gewoonte geen
vergadering.
Strategische, speurneuzende, sportieve linker,

Akela (Servaas Boels)
Ikki (Nicolas Myter)
Chil (Peter Degryse)
Hati (Sébastien Durbecq)
Shada (Elisabeth Porcher)

ikke_servaas@hotmail.com
welfanta@hotmail.com
peterdegryse@hotmail.com
famille.durbecq@gmail.com
elisabethporcher@hotmail.com

0476/617.931
0474/792.929
0497/250.872
0495/809.551
0477/364.735

TAKWEEKEND KAPOENEN & WELPEN
Joepiedepoepie! Hier komt wat meer informatie over jullie weekend. Jullie
zullen vast en zeker benieuwd zijn en daarom houden we jullie niet langer in
spanning en vertellen we jullie ook meteen het thema van dit weekend.
Hou je goed vast, want hier komt het! Het wordt… EEN PIRATENWEEKEND !!!
Plaats:
Scoutslokalen Boven‐Lo
Heidebergstraat 266
3010 Kessel‐Lo
Tijdstip:
Zaterdag 14 november om 10u op bovenstaande plaats
Zondag 15 november om 12u30 op bovenstaande plaats
Vervoer?:
De ouders worden verwacht hun kinderen rechtstreeks naar de weekendplaats te
brengen en ze daar eveneens te komen halen. Indien dit een probleem vormt kan u:
‐ Onderling iets afspreken
‐ De leiding contacteren die voor een oplossing zal zorgen
Vergeet ook zeker niet af te bellen als je niet mee kan op weekend!
Wat steek ik in mijn rugzakje?:
‐ 15 euro weekendgeld in een envelop met je naam op
‐ Perfect Uniform!! (voornamelijk voor de Welpen)
‐ Een matras, een slaapzak en eventueel een dekentje
‐ Toiletgerief, handdoek, washandje
‐ Voldoende ondergoed en kousen
‐ Lekker warme slaapkledij & jouw piratenkostuum
‐ Lekker warme kledij (voor overdag): lange broek(en), T‐shirts, trui(en), …
‐ Stevige schoenen en een regenjas
‐ Een zaklamp
‐ Een heerlijke picknick van thuis

Tot op weekend of in de taal van de piraten: AHOI!
Jullie liefste leiding

Aller beste gemotiveerde jonggivers,
De eerste 2 maanden van het schooljaar zitten er
reeds op. Spijtig genoeg geldt dit ook voor de eerste 2
maanden van het nieuwe scoutsjaar. En wat voor
maanden: We hebben de nieuwe jonggivers
verwelkomd en de oude met pijn in het hart laten
vertrekken. Eens goed gesport in Hofstade. Elkaar met plezier een ander
kleurtje gegeven tijdens het bosspel. Zelfs Brussel hebben we nog wat
onveiliger gemaakt. Dit waren echter maar opwarmers want met trots
presenteer ik jullie de enige echte maand (trommelgeroffel) november!
Zondag 1 november: We laten ons van onze meest multifunctionele kant zien
want jullie worden uitgedaagd door jullie leiding. Je kan het wel raden, we
spelen deze zondag 1 tegen allen.
Zondag 8 november: Vandaag gaan we onze fysieke conditie eens op scherp
stellen. Zie dus maar dat alle spieren goed los zitten en dat je vol energie zit om
deze vergadering te kunnen doorstaan. Bal ‐en pleinspelen!
13‐15 november: Het eerste takweekend is er en we gaan allemaal naar
Brochtlombeek. Dit keer draait het weekend rond Hawaï. We vertrekken om
17u30 aan de lokalen en we zijn zondag terug om 14u30. Neem ook 25€
weekendgeld mee.
Zondag 22 november: Deze vergadering gaan we onderduiken in ondergrondse
tunnels want jullie gaan de hele wereld uit de economische crisis halen en we
doen dit via een super cool metrospel!!!! Vergeet dus zeker geen MIVB‐
abonnement of kaart.
Zondag 29 november: Zoals de traditie het wil, rusten we op de laatste zondag
van de maand uit om te bekomen van deze zeer intense maand. Jullie kijken
waarschijnlijk nu al uit naar de maand december voor meer van al dat goeds.
Serval (Karin Melsens)
Wasbeer (Alexis Janssens)
Jako (Zeger Boels)
Bakoe (William Beuckelaers)

karin.melsens@gmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
zeger_boels@hotmail.com
spartan_807@hotmail.com

0499/391.189
0498/638.707
0478/533.498
0476/868.559

Yoow Givers!
This month will be veerryyy special…
I will say this only once, so listen very carefully!
Na twee maanden scouts ligt jullie ‘echte’ giverleiding al buiten
strijden en hebben ze een maandje recup nodig… En daarom, big
surprise!!!
Voor 1 maandje NEW (or old), HOT (or not), leiding!
Wie zijn ze ? Wat doen ze? Waar komen ze vandaan? En vooral wat gaan ze met jullie doen?
Dat kom je allemaal te weten in de maand NOVEMBER!
Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november:
Een echt authentiek giverweekend… Meer informatie hierover later via e‐mail.
Zondag 8 november:
Even recupereren met een warme chocomelk, een goed filmke, en veeel rust in een warme
zetel! Geen scouts vandaag dus… Maar volgende zondag dubbel en dikke fun!
Zondag 15 november:
We gaan strijden tegen de andere givers van een scouts in Woluwe (Kruisboog‐Hadewijch).
En nu mogen jullie 2 x raden wie er gaat winnen! En NEEN, Scouts Kruisboog‐Hadewijch is
NIET de juiste oplossing! ;)
Be there! We spreken af om 14u aan ons lokaal en zijn terug om 18u.
Zondag 22 november:
Let the beast out! Kom af in gemakkelijke kledij. Afspraak zoals normaal om 14 uur aan het
lokaal.
Zondag 29 November:
Laatste zondag van de maand. Geen scoutsvergadering dus.
Vergeet niet om op voorhand te verwittigen als je niet kan komen; een smsje of een mailtje
volstaat.

Wouw (Kwinten Boels)
Springbok (Niels Wellens)

kwinten.boels@gmail.com
niels.wellens@telenet.be

0472/240.310
0474/712.435

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

