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VOORWOORD 
 

Beste totemlezer, 
 
 
Nadat de leiding heeft kunnen uitwaaien hoog in de Alpen met een snowboard onder de 
voeten, zijn ze helemaal terug om de korte maand februari te kunnen overtreffen en zich 
helemaal te smijten voor de lange  maand maart!!! 
 
 
Maart draait volledig rond het groepsgebeuren.  Om te beginnen is er naar jaarlijkse gewoonte 
ons groepsweekend op 12-13 maart.  Deze keer trekken we met zijn alle, en met zijn alle 
bedoel ik de eerstejaars Kapoentjes tot de laatstejaars leiding, richting Kortenberg. Verdere 
uitleg volgt elders in de Totem. 
  
 
Daarnaast staat ook de eerste barbecue van het jaar (met of zonder kalfsvlees) op de planning; 
hét groepsfeest der groepsfeesten op 26-27 maart.  Dit jaar verandert er iets aan onze 
formule: jullie worden naar jullie wenken bediend zaterdagavond en/of zondagmiddag.  Zo 
heeft de leiding iets meer tijd om op te ruimen.  Jawel, jullie hebben het goed gelezen, na de 
overheerlijke frietjes van de Givers in februari hoeven jullie weer eens een avond niet te 
koken en niet af te wassen.   
 
Over de Givers gesproken; omdat ze zo graag naar Portugal willen zullen zij ook nog een 
jeneverbar houden op zaterdagavond (après-ski kan ook hier in België).   
 
Jullie kunnen jullie inschrijven voor het groepsfeest op onze website (die ongetwijfeld al bij 
uw favorieten staat). De uitnodiging vinden jullie hierna terug. Als dat geen service is! 
 
  
Tenslotte ook nog een oproep: Wij zijn op zoek naar een persoon die in het bezit is van een C-
rijbewijs. Wij zouden dit jaar graag met één grote vrachtwagen ons kampmateriaal heen en 
terug van de lokalen tot aan onze kampplaats vervoeren. Dit zou in principe op zondag 3 juli 
en zaterdag 23 juli zijn. Indien jullie ons kunnen helpen of iemand kennen die zich wel 
geroepen voelt, laat ons zeker iets weten. Men zegge het voort! 
 
 
Houd jullie goed met veel plaats in jullie buikjes, 
 
een (niet zo) stevige linker 
 
Jako 
 
 
 



 
 
 



 

 
 



Dhole (Marine Devis)       0475/727.702 

Kameleon         0494/359.390 
Alpaca         0477/352.022 
Sitatunga         0479/697.904 

Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Hiphopdiedeliedoe! De Kapoenen zijn we nog lang niet moe! 
De maanden vliegen voorbij, wat maken die vergaderingen ons altijd zo 
blij. Maart wordt weer reuzefijn, we hopen dat jullie erbij zullen zijn! 
Denk aan jullie spreuk want die is toch zo leuk: “Het is fijn om Kapoen te 
zijn!” 
 
 
Zondag 6 maart: Meneer Fruit is gisteren overvallen geweest door 
meneer Smarties. Ze hebben jullie hulp nodig om het conflict op te 
lossen! 
 
 
Zaterdag 12 tot zondag 13 maart: Groepsweekend! We gaan op 
weekend met heel onze scoutsgroep! Zo leren we leden van de andere 
takken kennen! Het thema van dit weekend is…. JUNGLE. Ik zou 
zeggen, hou dit weekend zeker vrij! Meer informatie vinden jullie op het 
vorige blad.  
 
Zondag 20 maart: Zorg dat je goed uitgeslapen bent zodat je snel kan 
nadenken en fit genoeg bent om te bewegen want deze namiddag is het 
Quiznamiddag. Woooohooo, iedereen afkomen! 
 
 
Zaterdag 26 en zondag 27 maart: GROEPSFEEST! Meer info vind je op 
onze affiche. Allen afkomen! 
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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) 

 
 
 

 
 

 
Dag beste Welpen! 
 
Februari is al gedaan maar in maart wachten ons nog veel 
leuke activiteiten!! Ons jaarlijks groepsweekend komt eraan 
en ook het groepsfeest! 
 
Hopelijk wordt het een zonnige en droge maand. Kom zeker naar alle vergaderingen, 
in uniform, zodat we ons goed zullen amuseren! 
 
Zondag 6 maart: 
 
Iets wat we dit jaar nog helemaal niet gedaan hebben: samen knutselen. Jullie 
leiding zal iets geweldigs voorbereiden maar ideeën zijn meer dan welkom als jullie 
jullie creativiteit wil uitoefenen. Normale uren aan het lokaal. 
 
 
Zaterdag en zondag 12/13 maart: 
 
Groepsweekend!!! Meer informatie vind je op het weekendblad. 
Kom alleszins met jullie beste verkleedkledij. Het knotsoergekke 
thema is ….: Jungle! De besten zullen beloond worden.  
 
 
Zondag 20 maart :  
 
Slaap goed de nacht ervoor en kom met volle energie naar deze vergadering. Jullie 
zullen waarschijnlijk heel vuil terug thuis komen. Kom dus met vuile kleren  
(vb. grote oude witte T-shirt). Lopen, verstoppen en aanvallen zullen zeker en vast op 
het programma staan. 
 
Zaterdag en zondag 26/27 maart: 
 
Ons jaarlijks groepsfeest kan niet ontbreken. Schrijf jullie in via de site om te komen 
eten zaterdagavond of zondagnamiddag. Neem heel je familie en al je vrienden en 
vriendinnen mee en dan wordt het één groot gezellig en lekker eetfestijn. Meer 
informatie op de uitnodiging in deze Totem. 
 
Stevige linker, 
 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be


Bakoe (William Beuckelaers)      0476/868.559 
Jako (Zeger Boels)        0478/533.498 

Gazelle (Peter Degryse)       0497/250.872 

Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 
 
 

 
 
Maart wordt DE maand van de groepsactiviteiten. 
Eerst gaan we op groepsweekend en op het 
einde van de maand is er ook nog het 
groepsfeest. Tussenin zijn ook nog eens ZALIGE 
jonggiveractiviteiten gepland. Ingrediënten 
genoeg dus om van deze maand een TOPmaand 
te maken!  
 
Lees vooral verder als je nu al iets meer te weten wilt komen over wat 
jullie te wachten staat. 
 
 
Zondag 6 maart  
Trek zeker GEEN mooie kleren aan want we trekken vandaag het bos in om te gaan 
ravotten. Jullie riskeren wit, bruin en ook een beetje geel te worden.. . 
 
Zaterdag 12-13 maart 
Groepsweekend! 
Thema: JUNGLE, maar ook een beetje Pokémon. Dus als je helemaal mee wilt zijn 
leer je maar best de 1e 151 Pokémons vanbuiten. Meer mag ik nu helaas nog niet 
verklappen. Tijdstip en locatie kan je vooraan terugvinden in de Totem. 
 
Zondag 20 maart 
Let the games begin! Vandaag moeten jullie strijden voor de hoogste plaats op het 
podium, de gouden medaille en eeuwige roem,   MaAaR.. jullie zullen gehandicapt 
zijn. Jaja, jullie hebben het goed verstaan. Vandaag spelen we de Paralympics. 
 
Zaterdag 26-27 maart 
Geen vergadering..    wel..   
 
trommelgeroffel…  
 
GROEPSFEEST!!   Vergeet zeker niet in te schrijven via de site. Alles hierover kan je 
terugvinden op de uitnodiging dus ik zal er hier geen bladruimte aan besteden. 
 
 
Een stevige linker! 
 
Bakoeeee 
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Nachtaapje (Stijn De Vooght)      0479/497.839 

Email: givers@reynaert-beatrijs.be 

 
 
 
 

 
 
Ola! Alles kits achter de rits?! 
Leve maart! Want dan krijg je taart! 
Ahja, jullie wachten zeker vol spanning op de planning 
van deze maand… 
Leve de bloemen, mijn papa en mijn mama en de rode 
duivels natuurlijk. 
 
Maar dus, hier de planning: 
 
Zondag 6 maart: 
 
We gaan onszelf eens goed verwennen vandaag! We maken ons eigen vieruurtje 
in echte “club med-stijl”. Ideeën en haalbare voorstellen bespreken we nog… 
 
Zaterdag 12 maart – Zondag 13 maart: 
 
Ons jaarlijks groepsweekendje… meer info vooraan in de Totem. 
Vergeet uw verkleedkledij eens niet… !!! 
 
Zondag 20 maart: 
 
Zijn jullie fysiek en mentaal klaar om op kamp te gaan? Vandaag de grote test! 
Neem sportieve kledij mee (en dan bedoel ik ook echt sportieve kledij!! Wie dit 
niet bij heeft kan even goed thuis blijven) + 5 euro en je metro kaart. Ook 
sportieve schoenen zijn verplicht! 
 
Zaterdag 26 maart – Zondag 27 maart: 
 
Groepsfeest. Jullie worden verondersteld te helpen. 
Ook geef ik hier een korte voorstelling van ons buitenlands kamp aan jullie 
ouders. Dus indien zij met vragen zitten is dit het ideale moment. 
 
Voor de ouders 
Indien u wenst dat ik eens tot bij uw thuis kom om meer info te geven en om al 
uw vragen te beantwoorden i.v.m. het kamp, aarzel niet om mij een mailtje te 
sturen om een gepast moment te vinden. 
 



 
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 
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