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http://www.reynaert‐beatrijs.be

Voorwoord
Beste totemlezer,
Zie hier de, ja toch wel, dikste totem van het jaar! De maand maart brengt ons
namelijk twee grote activiteiten: het groepsfeest en het groepsweekend waarbij wat
extra uitleg hoort!
Terwijl ik dit voorwoord typ, sneeuwt het zoals het hier in België in geen jaren meer
heeft gesneeuwd! Laten we hopen dat maart ons een droge en vooral wat warmere
maand brengt zodat we weer volop in het park kunnen spelen.
Zaterdag 6 en zondag 7 maart gaan we met z’n allen naar de scoutslokalen van
Meerdaal voor ons jaarlijkse groepsweekend. Wij, de groepsleiding, gaan ons best
doen om er iets speciaals van te maken!
Zondag 28 maart verwachten wij jullie voor het groepsfeest in het Lutgardiscollege.
Jullie vinden een extra woordje uitleg van een ex- groepsleidster, Hamster, verder in
de totem. Bij deze zou ik haar willen bedanken voor de moeite!
Het tweede takweekend zal doorgaan op:
- Zaterdag 24 en zondag 25 april voor de kapoenen en de welpen
- Vrijdag 30 april, zaterdag 1 en zondag 2 mei voor de jonggivers
Onze excuses voor de verschillende data maar dit komt doordat de jonggivers een
activiteit met de gouw hebben op zondag 2 mei en we daar een weekend van
gemaakt hebben. Voor de welpenleiding was dit weekend geen optie wegens
familiale verplichtingen en hebben we het weekend een week naar voor moeten
schuiven.
Nog even herhalen: dit jaar gaat het kamp door in Villers-Saint-Gertrude voor de
kapoenen en de welpen en in Heyd-Durbuy voor de jonggivers.
Kapoenen: 25 tot 30 juli
Welpen: 21 tot 30 juli
Jonggivers: 18 tot 30 juli

Een stevige linker,
Sika

Groepsweekend :

ENGELTJES EN DUIVELTJES
Allerliefste leden,
Het is weer zover want deze maand gaan we op groepweekend. Dit jaar gaan we
richting Leuven, meer bepaald naar Haasrode. Het thema voor dit geweldige
weekend wordt ‘engeltjes en duiveltjes’! Dat wil niet zeggen dat jullie je nu
allemaal als duiveltjes moeten gaan gedragen he .
Jullie worden zaterdag 6 maart om 10u00 aan de scoutslokalen van
Meerdaal verwacht. Adres: De Betstraat 21, 3053 Haasrode.
En zondag 7 maart om 13u00 zit het er al op!
Wegbeschrijving:









Neem op de E40 Brussel – Luik afrit 23 (Haasrode).
Ga aan de afrit naar links (de brug onder) en volg de
Expresweg richting Haasrode, Bierbeek en Korbeek-Lo.
Aan de eerste lichten ga je naar rechts; dit is de Geldenaaksebaan.
Volg deze weg. Aan je rechterkant passeer je een Saab-garage en even
verder rijd je over de autostrade.
Snel achter deze brug kom je op een vertragingsdrempel. Neem op deze
drempel de tweede straat rechts (Herpendaalstraat).
Als je aan een kruispunt komt, steek je recht over. Je bent nu in de
Armand Verheydenstraat.
Neem de eerste straat links; dit is een kasseiweg (Dalemstraat).
Na ongeveer 100m is er links een klein straatje dat je moet inslaan: de De
Betstraat. Het is een kleine holle weg. De scoutslokalen liggen vlak na de
drie huizen aan je linkerkant.

Indien het niet lukt om naar Meerdaal te rijden; gelieve ons iets te laten weten
en dan kunnen wij voor vervoer zorgen.

Jullie brengen zoals gewoonlijk een weekenduitrusting mee:











20 euro in een omslag met je naam op
uniform
matras, slaapzak, eventueel deken, slaapkledij
zaklamp
toiletgerief, handdoek
lange broek, korte broek, T-shirt
voldoende ondergoed, kousen
dikke warme trui
regenjas
VERKLEEDKLEDIJ in het thema ‘engeltjes en duiveltjes’

Vergeet ook niet een PICKNICK mee te brengen! Snoepjes, koekjes, frisdrank en
allerlei lekkers laten jullie beter thuis.
Indien uw kind speciale medicijnen moet nemen of allergisch is, gelieve het ons
dan bij het begin van het weekend te laten weten.

De groepsleiding,
Eline De Vooght
Sebastien Marion
Cajsa Tonoli

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

GROEPSFEEST

Warme oproep: kom naar het groepsfeest!
Kent u dat zalige gevoel, wanneer u ‘s avonds moe maar voldaan in uw zetel ploft
na een geslaagd feestje bij u thuis? U denkt, we hebben er hard aan gewerkt: menu
samengesteld, eten en drank aangekocht, tafel feestelijk gedekt, hapjes
klaargemaakt. Het was het allemaal waard want het was een gezellig feest en vooral;
alle genodigden waren aanwezig.
Wel, ik doe deze oproep omdat ik de leiding na het groepsfeest ook dit gevoel
toewens; want ze verdienen het. Zij zetten zich het hele jaar door belangeloos in
om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. En dat is niet enkel er elke
zondagnamiddag staan; er komt nog heel wat bij kijken zoals administratie,
voorbereiding van de vergaderingen, weekends en kamp, zoeken van een
kampplaats, onderhouden van de gebouwen en het materiaal, totems schrijven en
drukken, website onderhouden,….
Dus beste totemlezer: kom massaal naar het groepsfeest. Een groepsfeest is er
in de eerste plaats voor de ouders. Het is een gelegenheid om de leiding wat beter
te leren kennen én om de groep te steunen. Maar ook andere mensen zijn hartelijk
welkom; familieleden die veel over de scouts horen en het eens van dichtbij willen
meemaken, oud-leiding die goede herinneringen kunnen ophalen, vriendjes die
misschien ook zin hebben om te komen maar nog een klein beetje twijfelen.

Ik kom alvast, u toch ook?
Een stevige linker,
Hamster
Ex -(groeps-)leidster.

Kapooooeeentjeeees!!!!
Deze maand wordt weer een topper! De lente komt eraan en dat wil
zeggen dat de winter bijna achter de rug is (klinkt best logisch).
Wat staat er allemaal op het programma voor maart? Lees verder en je
komt het snel te weten!
Zaterdag en zondag 6/7 maart:
JOEPIEEEE!!! We gaan met z’n allen op groepsweekend. Dat wordt echt de
max. Meer informatie hierover kan je elders in de Totem lezen.
Zondag 14 maart:
Vandaag gaan we eens heerlijk creatief doen tijdens onze
KNUTSELNAMIDDAG! Maak de penselen al maar nat en schilder een mooi
groen blad! Ons thema is ‘de lente’. Breng zeker materiaal mee om te knutselen
(wc-rolletjes, kurken, enz…).
Zondag 21 maart:
We gaan wat klassieke spelletjes spelen MAAR er is één verschil met anders….
Het is namelijk VRIENDJESDAG en dat wil zeggen dat je vriendjes van de
school of van in de buurt mag meenemen naar de scouts zodat zij kunnen
proeven van de sfeer bij ons.
Zondag 28 maart:
Geen vergadering maar wel GROEPSFEEST!!
Meer informatie elders in de totem.

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

Laat de lente ook in je hartje binnendringen.

Wij stellen u voor: De maand maart!

6-7 maart: Neem de kapoenen, de welpen, de jonggivers, de givers
en de leiding. Mix ze vervolgens gedurende twee dagen. Rarara, wat
krijg je dan? Inderdaad, jullie krijgen een heerlijk groepsweekend
voorgeschoteld. Pas op: Het kan wel eens pikant worden. Alle
informatie vind je op het ‘Groepsweekendblad’. Nog een kleine tip:
Mis dit niet!

14 maart: Smeer je stem, strek je benen, kuis je oren en train je geheugen want wij
zullen het enige echte, onvervalste Ganzenbord spelen. Wie onder jullie vormt het
beste team en zal er in slagen onze opdrachten tot een goed eind te brengen?
Normale uren (14u-17u30).
21 maart: We zullen de buurt een beetje onveilig maken met ons ‘postenspel’. Een
postenspel is een spel met posten. Vind je deze omschrijving een beetje vaag? Kom
dan ontdekken welke leuke activiteit we op het programma hebben staan. Gewone
uren.

Aandacht. Aandacht.
28 maart: Tataaaaaatatataaaaa… GROEPSFEEST! Een uitnodiging hiervoor vind je
in de Totem en ook hier is de boodschap: Massaal aanwezig zijn!

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

Jooow beste jonggivers. Na een spetterende maand
februari zijn jullie zeker benieuwd wat we nog voor jullie
in petto hebben voor de maand maart. Houd jullie maar
klaar voor nog meer knallende activiteiten!! Deze maand
gaan we voor het eerst op groepsweekend en komt het
groepsfeest er ook aan. Lees alvast verder om hierover
alles te weten te komen.
Zaterdag 6 en zondag 7 maart:
We vertrekken op groepsweekend! Het thema is ‘engeltjes en duiveltjes’
dus breng allemaal gepaste verkleedkledij mee. Verdere info hierover vind
je terug vooraan in de totem.
14 maart:
We gaan het gezellig maken in de lokalen. Breng allemaal jullie favoriete
gezelschapsspel mee!
21 maart:
Vandaag liggen jullie allemaal op de operatietafel voor een extreme makeover tenzij de femme-naturelle dit kan verhinderen. We trekken hiervoor
het bos in. Trek dus zeker geen abercrombie&fitch-kleren aan en kom af
voor dit supermega-zalige spel.
28 maart:
Groepsfeest! Alle informatie hierover valt weer te vinden vooraan in de
totem.
Kom altijd in uniform! Draag geen jeans en verwittig ook steeds de leiding
als je er eens niet kan zijn.
Een stevige linker,
De jonggiverleidingsploeg,

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

Toen was het alweer maart!
Ook in deze maand is er veel gepland voor jullie.
Toch nog eventjes een aantal punten melden die ons niet
echt aanstaan:
Kameleon, we verwachten van jou dat je er eens bent!
Aan de anderen willen we ook vragen om zeker al vrijdag af
te bellen en niet zondagochtend.
Als laatste zouden we willen dat iedereen lid wordt van het forum op de scoutssite
zodat we gemakkelijker informatie kunnen doorgeven. Aan alle mega Facebookfans:
check ook de Facebooksite van de givers; jullie hebben zo te zien wel tijd genoeg
voor Facebook dus af en toe een blik werpen op deze pagina zou geen probleem
moeten zijn.

Zaterdag 6 en zondag 7 maart: GROEPSWEEKEND
Voor ons is dit het eerste weekend van het scoutsjaar!! We verwachten dan ook van
jullie dat jullie met grote getallen aanwezig zullen zijn. We zullen er plezier maken,
ons amuseren en vooral eens samen zijn.

Zondag 14 maart:
We gaan, op aanraden van Picus, chocolade eitjes verkopen. Hierover zullen we
verdere informatie en organisatie nog met jullie bespreken.

Zondag 21 maart:
Aangezien jullie non-stop vergaderingen hebben gehad sinds februari, geeft de
leiding jullie een vrije zondag. De leiding is zelf in het buitenland dus afbellen is eens
niet nodig.

Zondag 28 maart: GROEPSFEEST!
Het jaarlijkse groepsfeest is er. De givers nemen, zoals dat de gewoonte is bij het
groepsfeest, de bar voor hun rekening. Iedereen moet aanwezig zijn.

Stevige linker,
Jullie leiding
Wouw (Kwinten Boels)
Stern (Anneleen De Vooght)

kwinten.boels@gmail.com
0472/240.310
anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316

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

