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Voorwoord
Beste totemlezer,
Januari is voorbij en de winter loopt stilletjes aan op zijn einde. Hoewel je weet
het nooit deze winter met al de sneeuwbuien. Jammer genoeg zijn de feesten
ook ten einde, al zullen er in februari (Valentijn), april (Pasen) en mei
(communie) nog een heleboel reden zijn om laat te gaan slapen. ;-)
De leiding zal weer met z’n allen zijn paraat staan om jullie kinderen een
beestige zondag namiddag te bezorgen. De examens zijn gedaan en de hele ploeg
zal zijn best doen om leuke vergaderingen te organiseren. Ik hoop dat jullie weer
met veel op zondag zullen komen, we verwachten jullie allemaal (in perfect
uniform uiteraard)!
Deze maand gaan we als eerste vergadering (7/2/2010) allemaal zwemmen!!
Neem maar een zwempakje en een badmuts mee. Drie euro zou ook nuttig zijn
om binnen te geraken... Normale uren aan het lokaal.
Op het einde van de maand bouwen de givers de lokalen om tot een heus
frietkot, meer uitleg op de vorige pagina en op de website.
In maart zijn ook speciale vergaderingen neem maar vlug uw agenda en schrijf
er deze datums in:
 We trekken 6/7 maart op weekend in het Meerdaalbos. Hopelijk zijn de
weergoden ons gunstig gezind.
 Zondag 28 maart is het groepsfeest in het Lutgardiscollege.
Meer informatie krijgen jullie in de totem van maart.
Tot zondag iedereen en kom met een lach naar de scouts 
Een stevige linker,
Talpa

Beste Kapooeeentjeees ! Na deze
superkoude maand januari, gaan we
(hopelijk) een iets warmere maand
februari tegemoet. Ook de leidingsploeg zal vanaf nu weer in zijn geheel
aanwezig zijn omdat Nachtaapje en Gazelle hun examens hebben afgelegd!
Joepiiiee roepen wij (en zij denk ik ook) dan! Goed, over naar de planning van
deze maand:
Zondag 7 februari :
Vandaag gaan we zoals elk jaar rond deze tijd van het jaar met de hele scoutsgroep naar het
zwembad! Breng dus zeker zwemgerief mee. En wie dat heeft mag bijvoorbeeld ook een
strandbal, … meenemen ! Gewone uren aan het lokaal + 3euro voor de inkom

Zondag 14 februari :
Ja hoor, vandaag is het weer zover, het is Valentijnsdag! MAAR, vermits de liefde centraal
staat, gaan wij vandaag een SUPERLEUK spel spelen, met de CHIRO! Vandaag gaan wij dus
ontdekken of de scouts wel echt beter is dan de chiro! Maar misschien is de chiro zo slecht
nog niet. Gewone uren aan het lokaal.

Zondag 21 februari :
Kookvergadering. Haal de beste kok in jou naar boven, want we hebben JOU nodig om alle
ingrediënten te vinden voor ons super recept waarmee we heel lekkere dingen mee gaan
maken … Gewone uren aan het lokaal. Neem zeker en vast je kokmuts en misschien een
schort mee.

Zaterdag 27 februari:
Frietjes bij de givers, meer informatie op de eerste pagina van de totem.

Stevige linker,
Jullie geliefde leiding !

Gazelle( Peter Degryse)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Dhole (Marine Devis)
Hazewind (Sophie Bouché)

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

0497/250.872
0479/497.839
0476/618.444
0498/761.862

Allerliefste, allertofste, allercoolste Welpen,
Deze maand is de leiding - eindelijk – weer voltallig.
Laten we er een bijzondere (soms wat romantische) maand
februari van maken.
Here we go:
7 februari 2010:
Haal jullie zwembroekjes, badpakjes en bikinietjes maar tevoorschijn want wij gaan
zwemmen! Schopjes en emmertjes mag je voorlopig thuis laten maar neem wel het
nodige zwemgerief (badmuts niet vergeten) en 3 euro mee. Afspraak om 14.00u aan
het lokaal.
14 februari 2010:
Alle welpen met of zonder vriendin, vandaag wordt het een spannende dag met een
vleugje romantiek. We gaan een nog nooit gekend Valentijnsspel spelen. Normale
scoutsuren
21 februari 2010:
Kennen jullie het programma GO IV op KETNET? Wij gaan vandaag onze eigen
scouts-GO IV spelen. Het belooft een spannende belevenis te worden. Ook hier,
normale uren.
Zaterdag 27 februari 2010:
Jullie zijn allemaal welkom in het frietkot van de Givers.

Groeten van jullie leiding,

Akela (Servaas Boels)
Ikki (Nicolas Myter)
Jacala (Laura van Ham)
Hati (Sébastien Durbecq)
Shada (Elisabeth Porcher)

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

0476/617.931
0474/792.929
0499/198.533
0495/809.551
0477/364.735

Dag allerliefste jonggivertjes!
Nu dat Serval en Bakoe terug zijn van het blokken
kunnen we er weer helemaal tegen in gaan!!! En wat
wasbeer betreft, ja… :p (Vergelijk zijn leventje maar
met een hutsenpot op grootmoeders wijze: het duurt
lang voor deze mengelmoes klaar is, maar als hij klaar is, is hij suuupper lekker,
mmmm!! Voor zover de kleine intermezzo. )
Februari zal een drukke maand worden, dus houd jullie goed vast (aan de tafel
ofzo, of misschien aan de takken van de bomen zoals Mieke, lalalaaa)!
7 februari
Omdat we in december niet gaan zwemmen zijn, gaan we deze maand zwemmen. Vergeet je
zwemgerief en badmuts dus niet … en hou het zwembad zo vol mogelijk wanneer we het
zwembad verlaten ;‐)!! Tot dan… met 3 euro voor de inkom.
14 februari
Sint Valentijn….
Dit zou normaal gezien een romantische feestdag moeten zijn, waar koppeltjes elkaar eens
goed verwennen… blablabla
Wij leiding gaan er vandaag voor zorgen dat jullie de tofste, meest memorabele,
Valentijnsdag ooit meemaken.
Als dat niet lief is…?
21 februari
Er staat een mysterieus stadsspel op jullie te wachten... Het zal plaats vinden op de oude
markt. Wie, wat of hoe blijft een misterie…
Afspraak aan de lokalen, normale uren…
ZATERDAG 27 februari
Frietjes in onze lokalen, massaal komen smullen stel ik voor.
Een stevige linker, jullie leiding!

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

Jow givers,
Wij zijn blij met jullie massale opkomst in januari, nu in
februari nog beter doen en dan zit er misschien wel een
extraatje in voor jullie. Februari, de maand van valentijn en
carnaval. Met deze twee feesten gaan wij eens niets doen, nah.
Als we maar lekker ons eigen ding kunnen doen.
Dit hebben wij uit onze mouw geschud voor deze maand:

Zondag 7 februari:
Alle eendjes zwemmen in het waterAlle eendjes zwemmen in het water, Falderal de
riere, Falderal de rare. Alle eendjes zwemmen in het water, Fal de ral de ral de ra.
Als de eendje kunnen zwemmen wij ook. Kom met jullie zwemgerief, badmuts en 3 euro
naar het lokaal.
Zondag 14 februari:
Wie is de beste givers? Wij testen jullie kennis en vaardigheden aan de hand van een
interactieve quiz. De winnaar gaat naar huis met een heuse trofee. Wie niet komt is
sowieso al verloren.
Zondag 21 februari
Stadspel in Brussel: een verkenning van de eigen kleine hoekjes en kantjes van het
hoofdstedelijke Brussel.
ZATERDAG 27 februari:
Iedereen paraat om heel de avond frietjes te verkopen, meer uitleg volgt nog...

We blijven natuurlijk afbellen als we niet kunnen komen
Stevige linker,

Wouw (Kwinten Boels)
Stern (Anneleen De Vooght)

kwinten.boels@gmail.com
0472/240.310
anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316

