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REYNAERT - BEATRIJS 

      B1212G 

 

http://www.reynaert-beatrijs.be 

http://www.reynaert-beatrijs.be/


Kameleon (Lara Roose)       0494/359.390 
Picus (Constentin Porcher)                                                      0474/784.877       

Mustang (Amaury Moens)                                                       0476/579.451 

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 reuzenfijn, we hopen dat jullie erbij zullen zijn!  
Denk aan jullie spreuk, die is toch zo leuk: “Het is fijn, om kapoen te zijn ” 

 
 
Zondag 4 maart:  
Gewone vergadering. Kledij die vuil mag worden zeker aandoen. 
 
Zondag 11 maart:Bal -en pleinspelen op een speciale manier, gegarandeerd 
plezier! 
 
Zondag 18 maart: 
Brrrrr, spoken teisteren het bos…WOEHOE…Verkleed je als een spook, voor het 
grote spookspel…WOEEEEEEHOEEEEEEEEEEW…! 
 
Zondag 25 maart: 
Laatste zondag van de maand, naar gewoonte geen vergadering. Mis je de 
andere Kapoenen te veel? Kom samen lekker frietjes eten op zaterdag 24 
maart bij de Givers in de lokalen!  
 
 
Een stevige linker, 
 
Jullie leiding 
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Dag beste Welpen!  
  

Deze maand begint de lente!! Mutsen en handschoenen mogen (hopelijk) 
weer een jaar in de kast wachten . Dat wil ook zeggen: grote, leuke 

activiteiten buiten in de zon. 
 

 
Zondag 4 maart: 

 

Vandaag trekken we het bos in. Trek maar goede schoenen aan om door de bladeren te 

kunnen lopen. Kom allemaal op de gewone uren naar het lokaal. 

 

Zondag 11 maart: 

 

Hopelijk wordt het warm. Het wordt heel warm! Vandaag maken jullie kennis met warme 

landen! “Wat wil dat zeggen?? Zullen we het vliegtuig nemen?” Dat zou wel kunnen; kom 

maar om het te weten! Gewone uren aan het lokaal. 

 

Zondag 18 maart: 

 

Vandaag gaan we samen varen! “Varen?” Ja!! Op een boot. We hebben zeemannen nodig en 

jullie worden allemaal aangesteld. Kunnen jullie kaart lezen? Of een kompas? Het zou goed 

van pas komen, maar het is niet noodzakelijk. Gewone uren aan het lokaal. 

 

Zaterdag 24 maart: 

 

Dit is geen vergadering. De Givers organiseren een frietjesavond voor hun kamp. Kom met 

alle Welpen gezellig in onze lokalen frietjes eten! 

 

 

Zondag 25 maart: 

 

Het is al de laatste zondag van deze o zo korte maand . Vandaag is er geen vergadering. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hallowkes Jongggggivers! 

 

Na een welverdiende krokusvakantie kunnen we 

er weer volledig invliegen.  Omdat er de laatste 

maanden niet zoveel vergaderingen waren, houden we in maart een 

dagvergadering.  De maand kunnen we bovendien afsluiten met de 

frietjesavond van de Givers !!!! 

 
Zondag  4 maart: 

Met volle verwachtingen op een mooie warme lente gaan we het kale bos nog 

eens een bezoekje brengen.  Dat de kaboutertjes al maar gaan lopen want we 

gaan weer eens een fantastisch bosspel spelen. 

 

Zondag  11 maart: 

Vandaag is het de hele dag scouts; uren en bestemming zijn momenteel nog “top 

secret”. Maar deze zullen op tijd medegedeeld worden via mail.  Een picknick 

zullen jullie wel al zeker moeten meenemen. 

 

Zondag  18 maart: 

De maand maart sluiten we af met een gewone vergadering.  Iedereen wordt 

stipt om 14 uur verwacht. 

 

Zondag 25 maart:  

Uitrustdag. 

 

 

Laat altijd iets weten als je niet kan komen. 

Niet vergeten: 24 maart frietjesavond van de Givers 

 

 

 

Jako (Zeger Boels)      0478/533.498 

Gazelle (Peter Degryse)      0497/250.872 

Oryx (Elisabeth Porcher)     0477/264.735 

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



Spivo (Laura van Ham)      0499/198.533 

Paul Moyaert       0471/465.275 
Maraboe (Servaas Boels)     0476/617.931 

E-mail: givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 

 

 

 

 

 
Maart is de moeite waard! :  
 

2-3-4 maart:  

  

We gaan op takweekend naar een geheime locatie. Jullie worden 

om 19u aan het Centraal Station verwacht, gepakt en gezakt.  

 

Vergeet jullie slaapzak, matje en zaklampen niet. Neem 15€ 

weekendgeld mee. Vergeet natuurlijk ook niet jullie das, hemd, groene broek, 

scoutstrui, enz... Of anders laat Spivo jullie afzien!  

 

Dit weekend gaan we onder andere cake, paaseitjes en snoep verkopen. Leuke 

recepten voor cake mogen voor de eerste dag van de maand maart worden 

doorgestuurd naar de leiding! Uiteraard blijven de andere activiteiten die we gepland 

hebben een groot mysterie voor jullie.  

 

11 maart:  

 

We gaan een awesome metrospel spelen. We spreken af aan de lokalen zoals gewoonlijk. 

Neem jullie metropas + 3€ mee.  

 

18 maart:  

 

Vandaag gaan we „vollen bak‟ onze frietjesavond voorbereiden. We gaan de lokalen op orde 

zetten en zoveel mogelijk voorbereidingen treffen zodat de 24
e
 een geslaagde frietjesavond 

wordt. Afwezigen zullen zeven keer zo hard moeten werken tijdens frietjesavond en zullen bij 

de opruim een tandenborstel toegewezen krijgen om te schrobben! (hehe).  

 

24 maart:  

 

Eindelijk is het dan zover! Onze enige echte frietjesavond! We verwachten dat jullie allemaal 

aanwezig zijn, jullie mogen enkel afwezig zijn met een gegronde reden of anders gaan jullie 

niet mee op kamp. Het is immers het geld  dat we die avond verdienen waarmee we awesome 

dingen kunnen doen op kamp. We verwachten jullie stipt om 14u aan de lokalen met jullie 

friteuses, goed humeur en volle inzet! 

 

 

Een stevige linker, 

 

De beste scoutsleiding van het universum 
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Meet the leiding 
 

Naam: Sébastien 

 

Totem:  Talpa 

 

Tak en/of functies:  Welpen 

 

Geboortedatum: 19/07/1992 (altijd op kamp verjaard ) 

 

Geboorteplaats: Ukkel 

 

Status: Vrijgezel 

 

Bijnamen: Talpish, Hati 

 

Studies/werk: Burgerlijk ingenieur in Louvain-La-Neuve 

 

Lengte en schoenmaat: ongeveer 1m80 en 44cm (al lang niet meer gemeten) 

 

Hobby’s: Klimmen, scouts, alto (het is iets groter dan een viool) en viool 

 

Favoriete gerecht: groene tagliatelle met gerookte zalm, kaas, room en dille 

 

Favoriete dier: ik had een papegaai, dat is echt een leuk dier 

 

Favoriete TV-programma en/of film: the voice.  Als film vind ik the lord of the rings echt 

wel goed. 

 

Leukste scoutservaring: Jambobru 2011 was zo nice!! 

 

Leukste scoutsspel: Spel waar je in meerdere ploegen verdeeld wordt. Je moet tegen de 

andere ploegen vechten om hun levens te winnen, na 3 levens word je sterker. De bedoeling is 

om zo hoog mogelijk te geraken. Veel leuke varianten kunnen daarbij gespeeld worden. 

 

Toekomstige namen van je kinderen: Dat zal ik niet verklappen voor dat ze geboren zijn! 

 

Grootste angst: Een vergadering aankomen met geen enkele Welp 

 

Levensmotto: Wees gelukkig met wat je hebt! Het zou erger kunnen zijn!! 

 

Grootste wens naar de toekomst: Nog lang in de scouts blijven, nog lang muziek maken, 

mijn studies volhouden en slagen en nog andere dromen... 

 



Beste mop: “Een blondje zit aan het stuur van haar auto. Ze rijdt achter een vrachtwagen. 

Omdat het licht op rood staat, komt ze uit haar auto, tikt op het raam van de chauffeur en zegt: 

“Meneer u verliest een beetje van uw vrachtwagen!” Het licht wordt terug groen en de 

chauffeur rijdt gewoon door. De blonde denkt even na (ja, dat gebeurt wel) en beslist de 

vrachtwagen te volgen. Twee minuten later is het terug rood, komt ze weer uit haar auto en 

gaat ze terug de chauffeur verwittigen dat hij vracht verliest. De chauffeur rijdt weer door. De 

derde keer doet de chauffeur onmiddellijk het raam open, en zegt razend: “Mevrouw, het is 7 

uur „s ochtends, ik ben moe, het is koud, en ik strooi zout op het straat opdat jullie niet zullen 

glijden op al die sneeuw!!” 

 

 

Meet the leiding 
 

 

Naam: Laura van Ham 

 

Totem: Spivo (Spitsvogel) 

 

Tak en/of functies: Giverleidster, communicatie en  

Totem 

 

Geboortedatum: 08-10-1991 

 

Geboorteplaats: Jette 

 

Status: Gelukkig samen.  

 

Bijnamen: Hammie, Lorelle, Lorette, Banaan 

 

Studies/werk: 3
e
 bachelor Rechten aan de KUL 

 

Lengte en schoenmaat: 1m72 en veel te grote voeten, 41cm 

 

Hobby’s: Hoe kan het ook anders? Scouts!  

 

Favoriete gerecht: Chips (mijn absolute voorkeur gaat uit naar Pringles, Hot&Spicy); 

spinazie van Iglo; alles waar een aardappel aan te pas komt; biefstuk met bearnaisesaus; een 

stuk wild met veenbessen, gebakken appeltjes en kroketten, enz. Het water loopt mij al in de 

mond ! 

 

Favoriete dier: Een dolfijn, een orka en een spitsvogel. Lang geleden heb ik in het 

Boudewijnpark in een bootje gezeten dat werd voortgetrokken door dolfijnen.  

 

Favoriete TV-programma en/of film: I am Sam, The Italian Job, The Pacifier en The Lion 

King. Op vakantie in Den Haag zag ik ooit een musical van de leeuwenkoning. 

Praaaaaaaachtig! Met al die dierenkostuums, dierengeluiden en geweldige liedjes. 



Idool: Ik heb nooit echt een superidool gehad. Maar de enige poster die ik heb is van de 

acteur Wentworth Miller, Michael Scofield in Prison Break.  

 

Leukste scoutservaring: In mijn vorige scouts werd ik ooit Miss Jonggiver, haha! Maar in 

deze scouts zijn mijn leuke scoutservaringen ontelbaar. Mijn eerste scoutskamp (laatste jaar 

Jonggiver), waar ik getotemiseerd werd, en de tochten en het gezelschap op buitenlandskamp 

in Griekenland (eerste jaar Giver) zijn zeker topmomenten. Vaak zit het ook in de kleine 

dingen zoals vorige zomer toen de leiding een wedstrijdje touwtrekken tegen de Welpen deed 

en de Welpen afgesproken hadden om los te laten! Daar lagen we dan op de grond, te lachen!  

 

Leukste scoutsspel: Dikke Berta, vuile dag (zie foto), een leuk stadsspel, 

… 

 

Toekomstige namen van je kinderen: Lucien, Florijn, Oscar, Arthur, 

Felix, Victor. Toevallig drie broers uit de scouts in dit rijtje! En voor een 

meisje weet ik het niet, want ik wil liever een tweeling van jongens. 

 

Grootste angst: Ernstige (ongeneesbare of moeilijk geneesbare) ziekten 

 

Levensmotto: Ik heb er één maar hier ga ik ze lekker niet verklappen!  

 

Grootste wens naar de toekomst: Gerechtsdeurwaarder worden; maar eerst een geslaagd 

Giverkamp organiseren deze zomer. Ohja, en ook een nieuwe foto op de website van de 

scouts waar ik niet ros op lijk, hehe! 

 

Beste mop: Ik ben vreselijk slecht in het onthouden van moppen! Wat is een insect met een 

hakenkruis? Een spinazie!  

 

 

 

 

 

Weet jij het? 
 

Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal 

worden er 3 vissen gevangen. Hoe kan dit? 

 

 

Jef en Jan zijn broers (en hebben dezelfde vader en moeder). "We zijn 

geboren binnen hetzelfde uur", zegt Jan, "op dezelfde dag van hetzelfde 

jaar." "Maar", zegt Jef, "we zijn geen tweeling!". Hoe kan dit? 

 

 

Wat is blauw en niet zwaar? 

 

 

Oplossingen volgende maand in de Totem 



 

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 

http://www.hopper.be/
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http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat
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