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Beste totemlezer,
Ziehier de eerste totem van het jaar 2011. 2010 was een jaar vol schandalen, met hier en daar
een economisch dipje, maar vooral een jaar vol scoutsvreugde om nooit meer te vergeten. We
zagen dit jaar ons ledenaantal groeien en dat doet ons veel plezier.
Wij, de leidingsploeg van R&B, wensen u prettige feestdagen en een sprankelend nieuw jaar.
We hopen dan ook dat na al het feestgedruis 2011 een topjaar gaat worden.
Toch zijn er wat wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.
AANDACHT!
Vooreerst wil ik u er graag nog eens attent op maken dat dit jaar het kamp niet doorgaat
gedurende de laatste twee weken van juli zoals gewoonlijk. We gaan echter met heel de groep
op Jambobru.
1.
2.
3.
4.

Kapoenen: 17/7 – 23/7
Welpen: 13/7 – 23/7
Jonggivers: 10/7 – 23/7
Givers: 6/7-16/7(data nog onder voorbehoud van de vliegtuigtickets) (buitenlands) +
17/7 – 23/7 (binnenlands)

Dit is de tweede, tevens ook definitieve, kampdatawijziging. Hou alstublieft geen rekening
meer met de vorige data die u van ons kreeg. Dit zijn de enige echte dagen waar uw kind op
kamp zal gaan!
Hou eveneens volgende data vrij: het weekend van 25-27 maart = GROEPSFEEST.
Verdere informatie over waar, wanneer, hoe, wat, … volgt in februari.
Er blijven echter ook dingen gewoon hetzelfde. Januari is en blijft de maand van de examens
voor de leiding. Er zal gelukkig altijd vervangleiding voorzien zijn en de traditionele
schaatsvergadering gaat door op 15 januari om 9u30 tot en met 12u. Verdere info vind je niet
veel verder in de Totem.
We blijven in 2011 uw kind van een koekje en drank tijdens de vergaderingen voorzien. Het
goed humeur en de brede glimlach mogen jullie natuurlijk zelf voorzien. 
Mag ik ook vragen aan iedereen dat als koning winter in het land is uw kind zeker gepaste
kledij mee te geven. We proberen altijd een zo goed mogelijke mouw aan het koude weer te
passen maar scouts is nu eenmaal gericht op het buiten spelen. Als er een flinke laag sneeuw
de grond bedekt, aarzel dan zeker niet om die slee vanuit de kelder boven te halen! Dan gaan
we met z’n allen in het park ravotten in de sneeuw.
Een stevige linker en een voorspoedig nieuw jaar,
Akela

Heeeeeeey allerliefste Kapoentjes,
GELU
UKKIG NIEUWJAA
AR!!!
Hopeliijk hebbenn jullie een leuke vvakantie acchter de ru
ug en hebbben julliee goede
voorneemens gennomen voo
or het jaarr 2011 . Wij zullen ons bestt doen (en
n dit zal
ons ook wel lukkken!) om er
e een ‘giggamegaco
ool’ scoutssjaar van tte maken .

Hier voolgen al de
d activiteiiten van jaanuari:
Zondaag 9 januari:
ningen, geeef mij eeen nieuwee
Drie kkoningen , drie kon
hoed. D
De mijne is versleteen, mijn m
moeder maag het niett
weten,… Hopeliijk kennen
n jullie hett liedje weel want, jaa
we gaan vandaag
v
drrie koninggen in de buurt van
n
hoor, w
de lokaalen zingeen . We verwachteen jullie zoals altijd
d
om 14uu.
uari:
Zondaag 16 janu
Wij gaaan eens laaten zien hoe
h goed dat we ku
unnen schaaatsen. W
We spreken
n af van
9u30 ttot 12u aan Poseeidon in W
Woluwe. Breng 7 euro meee en verrgeet je
handscchoenen, muts
m
en kousen
k
nieet! Zonderr handsch
hoenen koom je niett op het
ijs!!!
uari:
Zondaag 23 janu
… januari is
i toch maaar een friis maandje hoor… Daarom ggaan we vandaag
v
Brrrr…
maar eeens lekkeer binnen blijven enn gaan wee naar hett BELvue museum . De
uren voolgen laterr nog.
uari: Laatste zondagg van de maand.
m
Geeen scouts .
Zondaag 30 janu
Dhole (Marine De
evis)
R
Kameleon (Lara Roose)
Alpaca ((Charotte Hubert)
Sitatung
ga (Pauline Dekonin
nck)
Email: k
kapoenen@
@reynaertt-beatrijs.b
be

 0476/618
8.444
9.390
 0494/359
352.022
0477/3
 0479/697
7.904

Wat ve
erandert er in 2011?
? Blijf ik no
og mezelf?
?
Ga ik m
meer stude
eren? Of wil
w ik me v
vooral amu
useren?
Word ik misschie
en een prrinses of e
een ridder? Of krijg ik
euwe aanb
bidder?
een nie
2011 kunnen wij
w helaas
s niet vo
oorspellen maar hoe
w alvast v
vertellen!
januarii eruit ziett kunnen we
ag 9 janu
uari: “Sinterklaas k
kapoentje,,
Zonda
leg wa
at in mijn
n schoentjje..” – “S
Stop Stop!!
Welpen
n toch, dat is to
och helem
maal niett
juist?!””. Om zo’n situaties te vermijden
n
vandaa
ag
leer
je
maar
m
be
eter
hett
driekon
ningenlied zingen zodat
z
julliie hoeden
n
gevuld raken. Zorg
Z
dat je
e eruit zie
et als een
n
look-a--like van Melchior,
M
Caspar
C
of B
Balthasar!
ag 16 januari: Wie is het sne
elst? Wie is
i het eleg
gantst? Wiie is kamp
pioen in
Zonda
het vallen? Wie is de bes
ste nieuwk
komer? Ko
om dit onttdekken v
van 9u30 tot
t 12u
oseidon in
n Woluwe
e want we
e gaan ijsschaatsen! Vergee
et zeker niet 1)
aan Po
hands
schoenen!!!!!, 2) dikke kouse
en, 3) 7 eu
uro.
ag 23 jan
nuari: Belwie? Belw
wat? Nee! BELvue! We blijv
ven lekkerr warm
Zonda
binnen en laten ons verra
assen doo r een mus
seum. Gee
en schrik, er zijn heel wat
activiteiten
n voorzien
n voor julllie. We ga
aan eens laten zien
n wat wij in onze
leuke a
mars h
hebben! Ex
xacte uren
n volgen la
ater.
ag 30 januari: RELAXT
TIMEEEEEE
EEEEEEEEE
EEEEEEEE !
Zonda
scoutsa
activiteiten
n vandaag
g .

Geen

leuke

usjes, knuffels, zoen
ntjes en ha
artjes … Of
O toch liev
ver een ste
evige linke
er?!
Veel ku

Akela ((Servaas Boels)
B

0476/617.931
Hati (S
Sébastien Durbecq)

0495/809.551
Shada (Elisabeth
h Porcher))

0477/364.735
Jacala (Laura va
an Ham)

0499/198.533
Email : welpen@
@reynaert--beatrijs.b
be (elke leiider ontvangt zo een
n mail)

Hallow
w!! Hopelijk zijn
n jullie examen
ns goed
d
gepassseerd en
e kunne
en jullie met ee
en gerus
st
gemoe
ed op VA
AKANTIE
EEE!! He
elaas geld
dt dit nie
et
voor ie
edereen.. Jako en ik zulle
en dan zwaar aan
n
het blokken ziijn (zucht). Gazellle kan in
n Januarri
wel a
aanwezig zijn vo
oor de volgende
e, weera
al
MeGA
AcOoLE vergaderi
v
ngen!!
Zondag
g 9 januarri: (verjaardag van B akoe )
Driekon
ningen is alweer 3 dagen gelleden, maar naar ou
ude gewooonte trek
kken we
vandaa
ag de stad rond om deze
d
tradit ie verder te
t zetten. Kom
K
allemaaal verklee
ed als 1
van de 3 koninge
en. Normale
e uren.
g 16 janua
ari:
Zondag
We ga
aan naarr Poseidon in Wo
oluwe om te scha
aatsen, b reng dus
s zeker
handscchoenen en dikke so
okken mee
e en zorg ervoor datt je warm aangeklee
ed bent.
Voor de
e rest zorg
gt de leidin
ng wel. Als je zelf sch
haatsen he
ebt mag je die natuurlijk ook
meenemen. Jullie
e worden van
v 9u30 to
ot 12u verrwacht aan
n Poseidon
n met 7 eu
uro.
g 23 janua
ari:
Zondag
Net zoa
als de andere takken
n gaan ookk wij vandaag naar he
et BELvue museum
trekken
n. Het is da
aar lekker warm
w
en e
er wordt ge
ezorgd voor heel wat zOttE activ
viteiten.
De uren volgen nog.
n
g 30 janua
ari:
Zondag
Alweerr de laatste
e zondag van de maa
and.. geen vergaderin
ng dus. Ruust maar goed uit
want vo
olgende maand is de
e hele leidin
ngsploeg weer
w
paraa
at! (als er teenminste geen
g
ongelukken gebe
euren op sk
kivakantie )

en prettig kerstfeest
k
en
e gelukkig
g Nieuwjaa
ar gewenstt van de jonnggiverleid
ding!
Nog ee
Een ste
evige linker!
Bakoee
eeee
Bakoe (William Beuckelae
B
rs)

0476/868.559
Jako (Z
Zeger Boe
els)

0478/533.498
Gazelle
e (Peter Degryse)
D

0497/250.872
Email: jonggiverrs@reynae
ert-beatrijss.be (elke leider onttvangt zo een mail)

Giveertjeuhhs!! Waar is dda feessje?!
Hierr is da feesjeu
uh!!!! De sin
nt bracht
ons allen een
e goeed rappport, een
e
m en eeen schooon lieef. Nu
zaligge film
gaann we heet jaar al feestend in!
i
Whooehoew
w! Janu
uari zuullen ju
ullie wel
w grottendeeels
zondder leidding do
oen, w
want jullie gro
ote leidder heeft
exam
mens:’(.
Zondagg 9 januari:
Nós vam
mos para Poortugal! Para isso, aindaa precisava de algum dinheiro,
d
poor isso (espeero)
nossas vvendas wafeer última rodada. (leer Portugees :p)
Gewonee uren.
Zondagg 16 januarri:
w op het programmaa! We sprek
ken af aan PPoseidon in
Het jaarrlijkse schaaatsen staat weer
Woluwee om met dee hele groep
p te gaan schhaatsen. Veergeet zekerr geen dikkee kousen en
n dikke
handschhoenen. Afsspraak van 9u
9 tot 12u300 met 7€!!
Zondagg 23 januarri
Opnieuw
w een groeppsuitstap. We
W gaan naaar het BELv
vue museum
m. Niet Bellee-vue hé... Dat
D is
misschien voor eenn volgende keer!
k
In hett BELvue museum
m
is err heel wat tee doen. De uren
u
volgen llater.
Zondagg 30 januarri
Laatste zondag vann de maand + laatste daagen om waafels te verkopen. Hiernna mogen we
w ze
niet meeer verkopenn…
Tot in fe
februari!

Nachta
aapje (Stijn De Voog
ght)
Email: givers@re
eynaert-be
eatrijs.be


0479/497.839

Adrees:
Diesttsevest 92
3000 Leuven

Open
ningsureen:
dinsd
dag t.e.m. donderdaag: 14u-18u
vrijdag t.e.m. zaterdag:
z
: 10u-12u3
30
13u30-18
8u

Web
bsite:
www
w.hopper.b
be

S
Scouts
un
niform: heemd, pull, korte en lange
l
broeeken

R
Regenkled
dij: regenjjas, regenb
broek, regenpak

M
Messen:
Zw
witserse z akmessen
n, opinelmessen

Schoeisel: stapschoeenen, laarzzen, kousen

