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Beste nieuwe of trouwe totemlezers,
Het scoutsjaar 2009‐2010 is razendsnel voorbijgevlogen. Enkele herinneringen komen spontaan in
mij naar boven wanneer ik een beetje nostalgisch terugblik op tal van onvergetelijke momenten met
mijn leden en (mede‐)leiding.
Zo denk ik aan:
Het takweekend met de kapoenen of beter, onze kleine piraten.

De frietjesavond van onze givers.

Het groepsweekend met als thema “Engeltjes en duiveltjes”.

De lekkerste barbecue van het jaar.

En last but not least, hét van hét: Een ge‐wel‐dig kamp.

Ondertussen zullen de vreemde kampgeurtjes wel uit jullie lichamen en kleren gewassen zijn en
zitten de hersenen van de leiding terug vol inspiratie want we staan voor een uiterst moeilijke
uitdaging; een soort “mission impossible”. Het is onze, maar ook jullie opdracht, om het vorige
scoutsjaar minstens te evenaren en liefst te overtreffen.
Hier zijn echter een aantal onontbeerlijke ingrediënten voor nodig: Creativiteit, vriendschap,
doorzettingsvermogen, motivatie, kapoenen, welpen, jonggivers, givers en leiding.
Gelukkig geven Scouts & Gidsen Vlaanderen ons een leidraad;
het thema van dit jaar is “Gloeiend erbij” en doet ons
voornamelijk aan vuur denken.
Iedereen kan er zich wel wat bij voorstellen: Samen rond het
kampvuur zingen of acts en sketches opvoeren, koken op een
gasvuur, woudloperskeuken waarbij af en toe een worst
sneuvelt in het vuur, pikkende oogjes door de rook, een fakkeltocht, … . Zo kunnen we nog uren
verder fantaseren.
De boodschap die hierin schuilt en die wij als een lopend vuurtje moeten laten rondgaan is dat wij er
een jaar van moeten maken dat ons vuur geeft, dat vonken doet overslaan, dat ons binnenin warm
maakt. We worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar wat ons in lichterlaaie zet.
Een eerste stap in de goede richting om al deze uitdagingen tot een goed einde te
brengen is jullie inschrijven. Hiervoor moet u op onze website
http://www.reynaert‐beatrijs.be, inschrijving, zijn. Het lidgeld dat jullie betalen
dient voor onze maandelijkse Totem, een wekelijks vieruurtje maar belangrijk is
dat jullie hierdoor verzekerd zijn bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Je weet maar
nooit wat er met al dat vuur kan gebeuren !
Minstens even belangrijk om te weten is dat wij gewoonlijk iedere zondag (behalve de laatste
zondag) van de maand jullie met open armen verwachten aan onze lokalen van 14u tot 17u30. Dit zal
uiteraard niet steeds zo zijn; hou daarom zeker goed de Totem in het oog. Jullie kunnen kiezen om
deze Totem thuis te ontvangen of hem op onze website te lezen.
De eerste vergadering gaat door op 26 september. Op 10 oktober houden wij onze traditionele
overgang en na afloop hiervan om 17u30 is iedereen welkom op onze receptie. Hier kunnen de
ouders kennismaken met de nieuwe leiding van zoon of dochter. Iedereen is welkom om een praatje
te slaan met ons of om vragen te stellen.
De afsluiter van het jaar, het kamp in de zomer 2011, wordt heel speciaal. Dit jaar is het namelijk
‘Jambobru’. Een groot kamp met alle scoutsgroepen van Brussel! De exacte data zijn nog niet bekend
maar wellicht valt het kamp in het midden van juli. Meer informatie mogen jullie later nog
verwachten.

Tot gauw en een stevige linker,
Spivo (Jacala)

Hey Kapoentjes,
Hier zijn we weer . Hopelijk hebben jullie een
fantastische en onvergetelijke vakantie achter de rug
en zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar vol plezier, sport, avontuur, spelletjes, streken, …
Nieuwe eerstejaars kapoenen die bij onze scouts komen, eerstejaars kapoenen die tweedejaars worden
en tweedejaars kapoenen die, nadat ze ons vaarwel hebben gezegd, welpen worden. Ook de leiding
blijft niet onveranderd; verwelkom een spetterende nieuwe gemotiveerde kapoenenleidingsploeg.
Eén ding is zeker: dit jaar wordt een supermegagigacool jaar. We beginnen met niets minder dan een
energieke eerste vergadering in de maand september, gevolgd door een plezante maand oktober! Neem
jullie vriendjes, vriendinnetjes en alle andere kennissen mee want hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Eerst nog enkele algemene afspraken:
 De vergaderingen beginnen om 14u en eindigen om 17u30.
Indien dit niet het geval zou zijn, wordt dat zeker in de totem van die maand vermeld.
 Kom steeds op tijd en verwittig als je niet kan komen.
 Vergeet jullie das niet!
 Kom steeds met een glimlach en jullie beste humeur naar de vergaderingen. 
Zondag 26 september: De eerste vergadering van het jaar! Omdat alles nog zo nieuw is, is het maar
goed dat we met een verwelkomingsvergadering en kennismakingsspelletjes beginnen. Zo zullen jullie
jullie medekapoenen en jullie nieuwe leiding snel beter leren kennen.
Zondag 3 oktober: Vandaag gaan we bal- en pleinspelen houden. Jullie doen maar beter kleren aan
die vuil mogen worden.
Zondag 10 oktober: Het is zover. Het is OVERGANG! De jaarlijkse traditie: nieuwe kapoenen
worden nog eens extra in de verf gezet en worden officieel in de groep opgenomen terwijl we afscheid
nemen van de laatstejaars kapoenen die over - gaan naar de welpen.
Zondag 17 oktober: Woludic Park. Dit is een georganiseerde dagactiviteit in het park van Woluwe.
Jullie worden reeds om 9u30 verwacht aan de lokalen om nadien met alle takken naar het park te
trekken waar een grote opening wordt gehouden van het vernieuwde park. Vergeet jullie picknick
zeker niet want papa en mama komen pas terug om 17u30.
Zondag 24 oktober: We hebben een ingenieus opdrachtenspel voor jullie voorzien. Wie kan er goed
samenwerken? Wie redt zich beter alleen? Kunnen jullie de opdrachtjes wel aan? Afkomen is de
boodschap !
Zondag 31 oktober: Laatste zondag van de maand. Geen vergadering!
Gegroet!
Dhole (Marine Devis)
Kameleon (Lara Roose)
Alpaca (Charlotte Hubert)
Sitatunga (Pauline
Dekoninck)
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

0476/618.444
0494/359.390
0477/352.022
0479/697.904

Coolste, grappigste en leukste Welpen van alle
scoutsgroepen ter wereld ,
Het scoutskamp 2010 in Villers Sainte Gertrude hebben
wij als ‘onbeschrijfelijk’ ervaren als leiding. Hopelijk
hebben jullie er minstens even hard van genoten als ons.
Er wordt echter gezegd dat mooie liedjes niet lang duren.
Wij gaan bewijzen dat dat niet altijd zo is en zeker niet in ons geval.
Stiekem zijn wij ook een beetje droevig omdat enkele welpen te oud geworden
zijn en voortaan de jonggiverleiding met kattenkwaad een beetje dol zullen
maken. Anderzijds verschijnt ook onze brede verwelkomingsglimlach voor een
hele toffe boel ex-kapoentjes en nieuwe leden die ons komen vergezellen.
Spring met ons mee in dit grote avontuur en kijk alvast naar wat wij jullie in
september en oktober aanbieden:
Zondag 26 september: De meesten onder jullie zijn elkaar al vertrouwd;
daarom houden we de kennismaking kort en gaan we snel over tot het eerste
echte scoutsspel van het jaar. We nemen op gepaste wijze afscheid van het
kampthema door een variant op muziekstratego te spelen.
Zondag 3 oktober: We gaan onze grootstad onveilig maken. Het
thema van de dag is toerisme. Iedereen wordt (minstens) met een
zonnebril en eventueel met een metroabonnement verwacht aan de
lokalen.
Zondag 10 oktober: Overgeven? Liever niet. Overgave? Ook niet; maar we
zullen er in elk geval vol overgave voor gaan. Overgelukkig? Nooit gelukkig
genoeg…. Overgang! Laat jullie mooiste outfit gerust in de kast liggen.
Zondag 17 oktober: Het Woluwepark kennen we al langer maar er zijn nog
heel wat plekjes die onbespeeld blijven. Dat is de reden waarom Woludic Park
georganiseerd wordt. Om 9u30 trekken we, met een picknick, met alle groepen
van onze scouts en andere scoutsgroepen van her en der, naar het Woluwepark.
Zondag 24 oktober: <TOP SECRET>. Kom het geheim onthullen om 14u.
Zondag 31 oktober: Tijd om te rusten, de oma en opa te bezoeken, het gras af
te rijden, een lekkere cake te maken of anders gezegd: Geen scouts.
Hasta la vista, baby!
Akela (Servaas Boels)
0476/617.931
Hati (Sébastien Durbecq)
0495/809.551
Shada (Elisabeth Porcher)
0477/364.735
Jacala (Laura van Ham)
0499/198.533
Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Halloow beste Jonggivers !! Ziezo, het schooljaar is
begonnen. Dit betekent dat ook de scouts terug begint 
(Joepiiee hoor ik ze daar thuis al roepen!). Een nieuw
scoutsjaar betekent eveneens nieuwe leiding. En jullie
supercoole leiding van dit jaar wordt … (trommelgeroffel)
… Hier zijn ze dan : Bakoe, Jako, Gazelle en Hazewind!
Zo, nu dat dit duidelijk gemaakt is, gaan we over naar de planning van de
vergaderingen in september en oktober :

Zondag 26 september: Een groot deel van de leiding heeft in september nog herexamens of
is op vakantie. Daarom zal de eerste vergadering pas op 26 september plaatsvinden! We gaan
van deze vergadering gebruik maken om iedereen goed te leren kennen door middel van wat
kennismakingsspelletjes! Jullie worden van 14u tot 17u30 aan de lokalen verwacht (m.a.w. de
normale uren).
Zondag 3 oktober: Vandaag is het Sportival in het Bloso-centrum Domein Hofstade waar wij
elk jaar naartoe gaan. Ook dit jaar is het de bedoeling dat we met zoveel mogelijk jonggivers
aanwezig zijn! Neem alvast een picknick en voldoende drank mee. Het is altijd handig om
reservekledij mee te nemen. De uren worden later nog medegedeeld.
Zondag 10 oktober: Deze zondag is het, zoals wij het elk jaar doen, OVERGANG . Een
ideale gelegenheid om je vrienden van de Welpen en de Givers eens terug te zien! Normale
uren aan de lokalen.
Zondag 17 oktober: Hier is hij dan; de grote opening van het vernieuwde park! Dit project
heet Woludic en ook onze scouts heeft hieraan meegewerkt. Om deze dag te vieren gaan wij
daar met z’n allen naartoe van 9u30 – 17u30. Neem allen ook een picknick en voldoende
drank mee!
Zondag 24 oktober: Wat zou de scouts zijn zonder haar typische bal- en pleinspelen?! Jullie
hebben het goed begrepen, vandaag zijn het bal- en pleinspelen! Normale uren aan de lokalen.
Zondag 31 oktober: Geen vergadering.
Vergeet zeker niet af te bellen of een mail te sturen als je niet kan komen!
Stevige linker, jullie leiding:

Bakoe (William Beuckelaers)
Jako (Zeger Boels)
Hazewind (Sophie Bouché)
Gazelle (Peter Degryse)
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

0476/868.559
0478/533.498
0498/761.862
0497/250.872

Alli allo, en de boom staat op de bergen, alli allo .
Oh mijn god, jullie zijn zo gegroeid op anderhalve maand!
Gelukkig ben ik nog even aan het genieten van mijn
welverdiende vakantie (in het verre Namibië) om helemaal
uitgerust aan het beste jaar uit jullie scoutsleven te
beginnen!!!
Zondag 26 september:
Kraak…bliep…tuuut! “ Hallo?” - “Ja mannen, ik word hier vastgehouden door de douane! Als
jullie dit jaar leiding willen zullen jullie mij toch moeten helpen om hier weg te geraken!”
Breng je alziend oog mee en je metrokaart/abonnement!
Zondag 3 oktober:
Je had ze veel eerder verwacht en ik weet dat je er zin in hebt. We gaan de allercoolste, tofste
en nooit eerder gespeelde kennismakingspelletjes spelen. Breng een lucifer en een
afbeelding van een pokemon mee! (Anders sta je er maar bij met je mond vol tanden.)
Zondag 10 oktober:
Wablief? Overgang? Nu? Allee dan, omdat jullie het zo mooi vragen! Doe jullie vuilste kleren
aan en kom allemaal met een appel en een ei naar de vergadering!
Zondag 17 oktober:
Groepsactiviteit in het park van Woluwe! We spreken af om 9u30 aan het lokaal. Om 17u30
worden jullie terug losgelaten op de wereld. Vergeet je boterhammetjes met salami niet!
Zondag 24 oktober:
Speureneuzemosterdspel. Zegt genoeg, denk ik. Normale uren.
Zondag 31/10
Halloween. Uw leiding durft niet buiten te komen vandaag. Tot volgende week
Voor alle duidelijkheid: Geen vergadering!

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Email: givers@reynaert-beatrijs.be

0479/497.839

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

