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VOORWOORD
Gegroet!
Ik begin april vol goede moed.
Ik verlaat maart met vele mooie herinneringen:
Zo verkocht ik met mijn Givers paaseieren, cake en snoep, kortom lekkere
dingen.
We speelden een onwijs leuk spel op en naast de metro,
De zon scheen, dus geen nood aan een poncho.
Frietjesavond komt dichterbij,
Een beetje zenuwachtig maar ook wel blij.
Het was een drukke maand maart,
Maar in deze Totem worden reeds april en mei aangekaart.
Eerste vergadering valt op 1 april,
Pas op voor een slijmerige Wc-bril of een onverwachte bananenschil.
Nadien volgt het Paasfeest,
De dag waarop Jezus uit de dood herrezen is geweest.
De derde week van april vertrekken we op groepsweekend met z’n allen,
Met het thema “Sport” zullen we zeker afvallen!
22 april zal onze laatste gewone vergadering zijn,
Dit idee maakt me wat triestig, ach, we maken het nog 1 keer superfijn.
Laatste zondag van de maand volgt de crème de la crème,
Kom op ons Groepsfeest genieten van een heerlijke barbecue en een glas
witte of rode wijn.
In mei sluiten we het prachtige scoutsjaar af,
Stadskriebels in Brussel, dat is pas straf!
Ik kijk er alvast naar uit,
En geef jullie tenslotte nog dit besluit:
Het was een topscoutsjaar,
En wat betreft het kamp: wees daar!!
Stevige linker, Spivo

Beste (oud-) scout, ouders en sympathisanten,

Nu de lente eraan komt en het zonnetje begint te
schijnen, is het tijd voor ons Groepsfeest!!

Ook dit jaar kozen wij voor het concept BBQ. Jullie
kunnen bij ons in het Lutgardiscollege heerlijk
genieten van een groot buffet groentjes en
verschillende

soorten

vlees

alternatief wordt voorzien).

(ook

vegetarisch

Voor de keukenprinsen en -prinsessen onder ons: wij vragen jullie vriendelijk
al jullie kunsten uit de kast te halen en een heerlijk dessert mee te brengen.

Dit jaar valt het Groepsfeest tijdens het laatste weekend van april, 28 en 29

april, dus wij duimen alvast voor mooi en vooral warm weer. Aangezien jullie
meestal talrijk aanwezig zijn, voorzien wij 2 shiften: één voor zaterdagavond
en één voor zondagmiddag.

Het enige wat u nog rest te doen is inschrijven via www.reynaert-beatrijs.be . Het
inschrijvingsformulier zal in de week na onze frietjesavond online komen.

Tot dan!

Leidingsploeg Reynaert-Beatrijs

Hey Kapoentjes! Maart is reeds voorbij, het was
een superleuke en warme maand. April brengt de
paasvakantie met zich mee, en hopelijk nog meer
zon . Dit is dan wel de laatste Totem van het scoutsjaar (met uitzondering van de
Kamptotem), maar het is ook één van de meest buitengewone Totems. Inderdaad, deze maand
zijn er een heleboel speciale activiteiten; dit zullen jullie wel opmerken.

Zondag 1 april: Vandaag gaan we naar een megacoole en grote speeltuin in Kessel-lo. Het is
inderdaad niet zo dicht bij de lokalen dus maken we er een dagvergadering van! Wat moeten
jullie ouders weten?: Afspraak om 9u30 in de hal van het Centraal station; terug om 17u30.
Vergeet niet een picknick en drankje mee te nemen, en in geval het regent, een regenjas.
Zondag 8 april: Ga maar op zoektocht in de tuin, de klokken zijn langsgekomen! Geen
vergadering.
Zaterdag 14 en zondag 15 april: Groepsweekend! Meer informatie vinden jullie verder in de
Totem.
Zondag 22 april: Iedereen om 14u aan de lokalen; vandaag gaan we heel wat knutselen.
Neem gerust vuile kleren mee want er zal geschilderd worden!
Zondag 28 en 29 april: Laatste zondag van de maand betekent normaal gezien geen
vergadering, maar jullie waren gewaarschuwd; dit is een zeer speciale Totem.
GROEPSFEEST dus! Zeker komen want het wordt superleuk en superlekker. Meer
informatie mogen jullie zoals voor het weekend ergens anders in de Totem gaan zoeken .
Dit was het voor april. Zeker aanwezig zijn, en als het toch niet lukt: een mailtje sturen!
PAS OP!
Zondag 6 mei: De voorlopig laatste vergadering van het jaar. We trekken met de hele groep
richting Brussel waar het evenement “Stadskriebels” wordt georganiseerd. Plezier verzekerd
in de speleobox, bij het dansen, bij de judo, het klimmen, het springen,…! Afspraak aan de
lokalen om 10u; einde van de vergadering om 17u30. Neem mee: abonnement, picknick en
drank.

Stevige linker,
De Kapoenenleiding

Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constentin Porcher)
Mustang (Amaury Moens)
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo

0494/359.390
0474/784.877
0476/579.451
een mail)

Knabbel en Babbel zijn terug alleen in het grote donkere
woud. Onze piraten hebben elk een eigen eiland
verdedigd en zo is er een einde gekomen aan de maand
maart… Maar niet getreurd, met 2 weken vakantie laden we onze batterijen
helemaal op en maken we van april de leukste maand van het jaar!

Zondag 1 april:
Geen vergadering…. 1 APRIL KIKKER IN JE BIL!
Toch wel een vergadering! En wat voor eentje! We gaan een hele dag weg naar een geheime
locatie! Afspraak om 9u30 aan de loketten van het Centraal Station in Brussel. We zijn terug
om 17u30. Vergeet zeker geen rugzakje gevuld met een overheerlijke picknick en een drankje
voor ’s middags!
Zondag 8 april:
Bim bam beieren, de klokken leggen eieren… Het is Pasen! De leiding is te druk bezig
paaseitjes te zoeken dus geen vergadering vandaag!
Zaterdag 14 – zondag 15 april:
Ons jaarlijks groepsweekend! We gaan op weekend met iedereen! Meer info vind je elders in
deze fantastische Totem! Wat zou het thema toch kunnen zijn…
Zondag 22 april:
Bob De Bouwer, kunnen wij het maken? Bob De Bouwer, nou en of!
We gaan eens kijken of jullie handige Harry’s zijn! Kunnen jullie een iglo maken, een huis of
een strand? Breng al jullie knutselgerief mee en jullie stoere bouwvakkerspet!
Zaterdag 28- zondag 29 april
Groepsfeest! Wat een supermaand toch! Nu ook nog het Groepsfeest! Allen komen is de
boodschap! Jullie inschrijven is een must( dit kan via de site). Kom allemaal af en breng je
buur, postbode en pennenvriend mee!
Zondag 6 mei
We sluiten het jaar met een dagje Brussel. Stadskriebels!! Om 10u aan het lokaal met een
overheerlijke picknick. We zijn terug om 17u30
Een stevige linker,

Beste Jonggivers,
Nu maart achter de rug is, en de lente goed begonnen
is, is het tijd voooorr: APRIL. Deze maand staan er
weer suuuupercoole activiteiten op ons programma
(niet alleen bij de scouts trouwens, want paaseieren
zoeken is ook een geniale activiteit)!
Zondag 1 april: Het mag dan wel 1 april zijn, wat er hier gebeurd is geen grap
hoor... Haal je speurneus maar uit en kom het mysterie oplossen in een
kweenihoenice CLUEDO-spel!!! Afspraak aan de lokalen op de gewone uren.
Met hoe meer jullie zijn, hoe meer kans jullie hebben om het op te lossen.
Zondag 8 april: Geen vergadering. Het is Pasen, vandaag mogen jullie bij de
familie paaseieren gaan zoeken. De leiding doet hetzelfde.
Vrijdag 13 april tot Zondag 15 april: We gaan met de hele groep op
weekend!!!!!!! Zeker iets dat je niet wilt missen!!!!! Meer info vind je verder in
de Totem!!!
Zondag 22 april: Zeker nog eens tijd om ons volledig te laten gaan in het bos.
We gaan een leuk bosspel spelen, en nogmaals: met hoe meer we zijn, hoe
leuker.
Zaterdag 28- zondag 29 april: GroepsFEEST! Kom met de hele familie en al
jullie vrienden lekker barbecueën. Be there, or be dead.
Zondag 6 mei: Stadskriebels van 10u (afspraak aan de lokalen) tot 17u30.

HEEFT IEDEREEN ER ZIN IN???
De leiding alleszins wel !
HIP HOI!!!!
Jako (Zeger Boels)
0478/533.498
Gazelle (Peter Degryse)
0497/250.872
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Amaaaaaaai, wat was maart een topper! Met al dat werk dat we deze
maand verricht hebben, zal ons kamp een waar sprookje worden. Jullie
bewezen alvast jullie zakentalent: het verkopen van cake, paaseieren en
snoepbrochettes in Leuven, het verkopen van illegale producten in de
Brusselse metro en natuurlijk het verkopen van frieten en allerlei
snacks! Wat zijn we toch een sterk team samen.
Hier volgen de uitdagingen van april en mei:
Zondag 1 april: We gaan op Tombolatocht. Neem metro-/bus-/tramabonnement mee. Er zal een
heuse strijd worden gestreden tussen de verschillende teams. Als jullie thuis of in jullie vriendenkring
nog personen kennen die ons een handje kunnen helpen bij het zoeken van leuke prijzen, is dat altijd
mooi meegenomen. Afspraak om 14u (stipt!!).
Zondag 8 april: De scouts voelt wel een beetje aan als een “thuis”, toch mag je niet vergeten wie je
échte familie is. Ga met mama, papa, broer, zus, opa, oma, neef, nicht, oom, tante,… genieten van
het samen zijn. Zalig Pasen Givers!
Vrijdag 13 april tot zondag 15 april: We trekken met Kapoenen, Welpen, Jonggivers en leiding
richting Mechelen waar het groepsweekend doorgaat. Blader één pagina verder en ontdek het
geweldige thema van dit weekend. Geen verkleedkledij zal op hilarische, doch niet zeer prettige
wijze, worden gesanctioneerd (moehaha)! Het wordt top.
Zondag 22 april: Nog eens stevig ravotten vandaag. Neem kleren mee die vuil mogen worden want
het is niet gegarandeerd dat jullie na dit avontuur heelhuids thuis komen. It’s gonna be legendary.
Zaterdag 28 april en zondag 29 april: Groepsfeest. Allereerst moeten jullie zelf lekker komen
barbecueën met de hele familie en alle (scouts)vrienden. Ten tweede worden jullie ook één (of twee
voor de liefhebbers) dag(en) verwacht om te helpen voor de drank en het verkopen van ticketjes
voor onze tombola. Het wordt sowieso lachen, zo zijn wij nu eenmaal!
Zondag 6 mei: We gaan kriebelen in de stad van 10u (in principe afspraak aan de lokalen) tot 17u30.
Let’s go crazy voor de examens van start gaan.

Stevige linker,

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)

Groepsweekend!
Groepsweekend!
We gaan met z’n allen op weekend!!
Heen
Kapoenen en Welpen: afspraak zaterdagochtend om 10u aan het lokaal
Adres: Stuivenbergbaan 166, 2800 Mechelen
U herkent het wellicht zonder probleem want we zijn hier twee jaar
geleden in november ook op weekend geweest! Indien u uw kinderen
niet kan brengen: gelieve onderling af te spreken, anders laat u ons
iets weten en dan vinden wij een oplossing ( info@reynaertbeatrijs.be)
Jonggivers en Givers: vrijdagavond afspraak in Brussel-Centraal om 18u20
Alles in een rugzak! Het is nog minimum een uur stappen van het
station tot de weekendplaats!
Terug
Zondagmiddag worden de ouders verwelkomd met een heerlijke hotdog om 12u. Hierna
mag u ons verlossen van uw kleine.
Wat nemen we mee?
 weekendgeld in een enveloppe met je naam op
o Voor Jonggivers/Givers: 20€
o Voor Kapoenen/welpen: 15€
 uniform : Reynaert-Beatrijs-das (blauw&grijs) + groene broek (kort voor Welpen en
Jonggivers). Voor Welpen een scoutstrui en voor de anderen het scoutshemd en
eventueel de trui
 matras, slaapzak, slaapkledij (pyjama enz.)
 zaklamp
 toiletgerief, handdoek
 lange broek, korte broek, T-shirt
 voldoende ondergoed, kousen
 dikke warme trui
 regenjas
 Verkleedkledij in het thema SPORT! Geen verkleding? Reken op een sportieve drill

Meet the leiding
Naam: Servaas Boels
Totem: Maraboe
Tak en/of functies: Freelance leiding
Geboortedatum: 07/05/1990
Geboorteplaats: Leuven
Status: Groot en klein, wat is het fijn om samen te zijn.
Bijnamen: Lange
Studies/werk: ’S avonds naar de les Logistiek aan Groep T en overdag werken in de Colruyt.
Lengte en schoenmaat: Geen 2m en een grote 44cm en een kleine 45cm.
Hobby’s: Volleybal, boetes verzamelen.
Favoriete gerecht: Hoe vettiger, hoe prettiger.
Favoriete dier: Sowieso een struisvogel. Waarom? Het oog van een struisvogel is groter dan
zijn hersens. Daarom.
Favoriete TV-programma en/of film: The big bang theory en veeeeel films.
Mijn idool: Iedereen zou zijn eigen idool moeten zijn.
Leukste scoutservaring: Uit mijn selectie van 13248 gebeurtenissen. Een kleine bloemlezing:
Griekenland, de slakom en het ‘auto-incident’.
Leukste scoutsspel: Die dag dat ik mezelf mocht zijn op het welpenkamp van 2010.
Toekomstige namen van je kinderen: Wablief? Kinderen?
Grootste angst: Nog groeien.
Levensmotto: The only time you will find success before work is in the dictionary, water is
voor de vissen en laten we lekker link gaan doen.
Grootste wens naar de toekomst: Een diploma halen en zonder mee te spelen aan
Euromillions hem toch winnen.
Beste mop: Omdat we in de leiding fan zijn van kippenmopjes (aka Hoe was de kip?):

Er was eens een kip en die zei tok,
en die andere kip zei "are you toking to me?"

Meet the leiding
Naam: Zeger Boels
Totem: Jako
Tak en/of functies: Jonggiverleiding / penningmeester
Geboortedatum: 26/08/1992
Geboorteplaats: Leuven
Status: Vrijgezel
Studies/werk: Industriële wetenschappen
Lengte en schoenmaat: 1m83 / 43cm
Hobby’s: scouts, angry birds
Favoriete gerecht: pasta pesto met spekblokjes
Favoriete dier: Koala, niemand heeft er een probleem mee als ik 18 uur per dag slaap.
Favoriete TV-programma en/of film: Blue Mountain State, How i met your mother, zonde van
de zendtijd, Spartacus, Eurotrip
Idool: de groepsleiding 
Leukste scoutservaring: Giverkamp in Zweden
Leukste scoutsspel: nachtwaken
Toekomstige namen van je kinderen: Kleine, Barney
Grootste angst: vroeg moeten opstaan
Levensmotto: Hij is wijs, die weet dat hij niets weet.
Grootste wens naar de toekomst: een kei tof kamp!
Beste mop: Hoe laat je een hond het geluid van een kat maken?
Hoe laat je een kat het geluid van een hond maken?
ANTWOORDEN OP RAADSELS VORIGE MAAND: 1. Grootvader, vader en (klein)zoon, 2. Drieling, 3. Lichtblauw

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

