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Beste totemlezer! 
 
Het is vandaag 2 september wat inhoud dat de meeste onder jullie morgen terug 
naar school moeten! Dat een deel van jullie leiding aan het blokken is voor een 
tweede zit en dat het andere deel van de leiding van een welverdiende vakantie aan 
het genieten is! En toch maken we tussendoor eventjes tijd om aan het nieuwe 
scoutsjaar te denken en een totem voor jullie klaar te maken vol nieuwe activiteiten! 
Jaja we zijn jullie niet vergeten!  
Waarschijnlijk zaten jullie allemaal vol spanning te wachten om uit te zoeken wie 
jullie nieuwe leiding wordt! Wel dit vind je verder in deze totem! Dit jaar 
verwelkomen we één nieuwe leidster: Indra! De oudste givers gaan niet in leiding 
maar doen mee met de districtjin aangezien er genoeg leiding is.  
 
Dan even wat praktische afspraken: 

- Vergaderingen gaan steeds door van 14u tot 17.30u  
- Kom steeds in perfect uniform (alleen voor kapoenen is dit niet vereist)  
- Schrijf jullie in en betaal jullie lidgeld. Dit gaat naar de verzekeringen, 
vieruurtjes en de totem. Dit kan via de site http://www.reynaert-beatrijs.be/. 

 
We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het zover! Onze nieuwe 
lokalen zijn helemaal af! Daarom nodigen we jullie allemaal uit na de overgang 
(zondag 30 september) op een kleine receptie. Jullie zijn welkom vanaf 17.30u.  
Dit houd ook in dat we vanaf de eerste vergadering (zondag 23 september) reeds 
afspreken aan de nieuwe lokalen. Voor degene die hier nog nooit geweest zijn, de 
lokalen bevinden zicht aan de overkant van de straat, vlak naast de kerk.  
 
Zoals reeds aangekondigd in de laatste totem, zal ik niet meer verantwoordelijk zijn 
voor de totem (toch nog dit voorwoord geschreven uit gewoonte en om het af te 
leren). Maar vanaf volgende maand gaan Maraboe (Servaas Boels) en Nachtaapje 
(Stijn De Vooght) twee van onze jins dit overnemen. Indien jullie een verhaaltje, 
tekeningen, mopjes,… hebben die jullie graag in de totem willen plaatsen, mogen 
jullie dit altijd naar hen opsturen via totem@reynaert-beatrijs.be  
 
Verder wens ik jullie veel leesplezier en een jaar boordevol fijne activiteiten!!  
 
Een stevige linker,  
Sika  
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Heeeeey kapoenen, en nieuwe kapoentjes, 
 
Hier zijn we weer... Een jaartje vol plezier, sport, spelletjes, streken,... Alles waar we ieder 
jaar naar uitkijken. Laten we samen ontdekken wat de kapoentjes in deze eerste 
scoutsmaand allemaal te wachten staat Let’s go!  
 
Beste ouders, 
 
Dit jaar zouden we een ouderbezoek willen opstarten, om zo wat meer, soms ook wel 
nuttige, informatie te verkrijgen. Dit kan ons helpen in de loop van het jaar maar geldt 
vooral voor het kamp 
Verdere informatie krijgt u van ons op de eerste dag... 
 
 
 
Zondag 23 september 
Kennismakingspelletjes‐en‐verwelkomingspleziervergadering! Het ideale moment om te 
tonen dat jullie echte kapoenen zijn door samen met de nieuwe kapoentjes er een 
spetterende vergadering van te maken. 
 
Zondag 30 September 
Overgang=> de jaarlijkse traditie: nieuwe kapoenen worden nog eens extra in de bloemetjes 
gezet en we nemen afscheid van de laatstejaars kapoenen die OVERgaan naar de welpen.  
 
 
Ouders die nog vragen hebben in verband met het kamp mogen altijd bellen naar de leiding 
van vorig jaar (zie hieronder + Kiang  0485/647.573) 
 
Een stevige linker van jullie enthousiaste leiding! 

Serval (Karin Melsens)      karinmelsens@hotmail.com    0499/391.189 
Wasbeer (Alexis Janssens)    alexisjanssens@hotmail.com    0498/638.707 

leutrim11@hotmail.comDingo (Leutrim Spahija)         0485/809.998 
indrake_knk@hotmail.comIndra Bervoets            0494/729.313 

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:alexisjanssens@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com
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Beste…. 

Welpen!! 
 

Yalahieeeee… weerklinkt door de rimboe! 
’t Is de kreet van het hoofd van de stam, stam, stam 
Alle wolven, King Louis en Baloe 
Knielen neer bij de laaiende vlam, vlam, vlam. 
 
Ja, jullie hebben het goed gehoord! Na al die weken van rust is 
die kreet terug komen oplaaien in onze rusteloze hartjes. Want, 
hoewel iedereen na zo’n vermoeiend piratenscoutskamp, toe was 
aan een poosje rust, begint het toch weer zo stilletjes aan weer 
tijd te worden om in ons scoutsuniform (dat ondertussen 

misschien al te klein is geworden?) te stappen om onze geweldige ontdekkingen in de 
wereld van de welp terug aan te gaan. Toch zullen jullie eerst twee weekjes rustig op de 
schoolbankjes moeten doorbrengen en daarmee al jullie verlangens om vrijuit te kunnen 
ravotten, onnozel te doen, te lachen, te gibberen en zelfs te kakelen (moesten jullie daar zin 
in hebben) nog eventjes te bedwingen. (Laat jullie juf/meester jullie maar een beetje bedaren 
na de vakantiestemming) 
Maar niet langer getreurd want de welpenleiding heeft al een heel programma in elkaar 
gestoken waar jullie dan met jullie jeugdig enthousiasme kunnen invliegen!!! 
Eerst nog enkele algemene dingen: 

• De vergaderingen beginnen om 14u en eindigen om 17.30u (indien dit niet zo is, 
wordt dat zeker in de totem van die maand vermeld!) 

• Kom steeds op tijd, en als je niet kunt komen dan bel je af. 
• Vergeet jullie das niet!!! 
• Goed humeur!!! 

 
Zondag 23 september 2007 
Om er volledig in te komen: Het GROTE JUNGLE BOOK SPEL!!! 
Zoals elk scoutsjaar is er weer een leidingswissel gebeurd en wat is er beter dan op de 
eerste vergadering al uit te zoeken wie leiding van jullie is?  
Om er de spanning er in te houden verklappen we niet meer, dus afkomen is de boodschap..  
 
Zondag 30 september 2007 
Meteen al een uitzondering want deze maand is er wél vergadering op de laatste zondag van 
de maand! En wat staat er jullie vandaag te wachten? Zou het onze traditionele OVERGANG 
kunnen zijn? JA, JA, JA! Kleine tip: kom maar in jullie vuilste kleren want meestal gaat het er 
lekker vuil aan toe (en voor de mama’s en papa’s: laat dat deurtje van de wasmachine maar 
open staan want deze kleertjes zullen er snel genoeg in moeten verdwijnen) 
 
Stevige Linker,  
 
 

 

Akela (Nicolas Jansens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
King Louis (Tim Jacobs)  le_juif216@hotmail.com  0472/607.292 
Baloe (Emily Bouché)   emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316 
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Hey hey beste jonggivers!  Hey hey beste jonggivers!  
Hier de eerste totem van het nieuwe en spetterende 
scoutsjaar! 
Hier de eerste totem van het nieuwe en spetterende 
scoutsjaar! 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een mega super coole vakantie! En 
hebben jullie tijd gehad om jullie uniform eens goed te wassen na het kamp want 
de eerste vergaderingen komen eraan!  

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een mega super coole vakantie! En 
hebben jullie tijd gehad om jullie uniform eens goed te wassen na het kamp want 
de eerste vergaderingen komen eraan!  
  
Eerst enkele afspraken:  Eerst enkele afspraken:  

• Dit jaar is Dafra takleider bij de jonggivers dus als jullie niet kunnen 
komen naar een vergadering of jullie hebben vragen, aarzel dan niet om te 
bellen of te mailen! 

• Dit jaar is Dafra takleider bij de jonggivers dus als jullie niet kunnen 
komen naar een vergadering of jullie hebben vragen, aarzel dan niet om te 
bellen of te mailen! 

• Vergaderingen zijn nog steeds van 14.00u tot 17.30, indien we op andere 
uren afspreken zal dit in de totem vermeld staan. 

• Vergaderingen zijn nog steeds van 14.00u tot 17.30, indien we op andere 
uren afspreken zal dit in de totem vermeld staan. 

• Kom steeds in uniform (groene broek, hemd en das)  • Kom steeds in uniform (groene broek, hemd en das)  
• Kom steeds met een glimlach en jullie beste humeur naar de vergaderingen 
☺  

• Kom steeds met een glimlach en jullie beste humeur naar de vergaderingen 
☺  

  
  
Zondag 16 septemberZondag 16 september: jullie leiding is nog aan het genieten van een laatste 
weekje vakantie dus nog geen vergadering  
 
Zondag 23 september: we houden het rustig en gaan lekker profiteren van een 
autoloos Brussel, vergeet zeker niet om je abonnement of tramkaart mee te 
brengen. 
Zondag 30 september: overgang! Trek jullie vuilste kleren maar aan!  
 
Jullie nieuwe en zeer enthousiaste leiding! 
Een stevige linker 
 

Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com  0477/382.225 
Patrijs  (Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com  0497/020.852 
Sika (Eline De Vooght)  elindevooght@hotmail.com  0486/839.076 

jan_c_@hotmail.comKiang (Jan Callaert)      0485/647.573 0485/647.573 

mailto:bastien.marion@gmail.com
mailto:roosje007@hotmail.com
mailto:elindevooght@hotmail.com
mailto:jan_c_@hotmail.com


 
 
 
 

 
 
Hou jullie maar klaar 
Voor het nieuwe giverjaar 
Met haflinger en adelaar*! 
 
Hallo liefste oude givers en welkom nieuwe givers! (ja, 
jullie, die voor het eerst de eer hebben om op het laatste 
blad van de totem te mogen zoeken naar de activiteiten 
van de maand). 
 
Hopelijk was het einde van jullie vakantie even tof als het voorbije kamp, en kan 
dit nieuwe jaar zonder enig probleem van start gaan. Meer dan een maand 
zonder scouts kan namelijk schadelijk zijn voor de mentale gezondheid, of was 
het nu omgekeerd?  Eén ding is zeker sinds het kamp vinden de oudere givers 
temperaturen van 30 graden maar frisjes en zullen de ex-jonggivers nooit meer 
van hun leven in de buurt durven komen van cassoulet uit blik!!! 
 
Maar goed eindelijk over naar de planning! Omdat jullie liefste leiding een 
volgeboekte maand september heeft starten we met twee korte maar krachtige 
vergaderingen: 
 
Zondag 23 september: Om goed van start te gaan hebben we van 14u tot 
17u30 een actieve namiddag voor jullie klaarstaan. Het is ook autoloze zondag. 
Afspraak aan de lokalen, neem een MIVB-abonnement of -kaart mee.  Meer 
verklappen we niet… Spannend hé. 
 
Zondag 30 september: De jaarlijkse overgang! Trek jullie vuilste kleren maar 
weer eens aan en sta klaar om nog eens goed door de modder te rollen en nog 
veel meer.. (en erger) ☺. Uren en plaats zoals gewoonlijk. 
 
Steeds afbellen als je niet kan komen zodat wij daar niet voor niemand staan! 
(want dat is eigenlijk ook niet zo tof ) 
Het is niet omdat jullie givers zijn dat jullie geen uniform meer moeten dragen ☺, 
scoutsuniform rules! 
 
Een stevige linker,  
Jullie super gemotiveerde giverleiding! 
 
*Aha jullie lezen de kleine lettertjes, zeer goed en slim! Want dan weten jullie nu al dat Adelaar en 
Suricata dit jaar reiskriebels hebben gekregen. Ze vertrekken namelijk allebei een half jaar naar het 
buitenland om daar te studeren. Maar we laten Haflinger natuurlijk niet zomaar in de steek! Adelaar 
staat de eerste helft, dus tot Kerstmis in leiding en Suricata daarna.. 

Haflinger (Laurence Baeten) floch16@hotmail.com  0472/941.183 
sarah_melsens@hotmail.comAdelaar (Sarah Melsens)   0494/212.508 
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Alle janette mogeeuh vertrekke want de jins zijn 
terplekke!!  (=> das vies ;-) ) 
Lynx en Nachtaapje jullie krijgen een medaille voor het 
niet brokken. De andere 3 (plooiers…) tja, … 
Ook gaan we wanneer we de givers nog eens zien Spivo 
hullen in een roze flanellen pakje wegens de overwinning 
met het belspelbimbo spel + de quotes . Dit geheel terzijde. 
Onze leiding van vorig jaar heeft nog een kleine reünie gepland maar later meer 
daarover. (=> eerst foto’s laten ontwikkelen.) 
 
Kus, Nachtaapje. 
 
Genoeg over vorig jaar, op naar het nieuwe jaar. 
De leiding is moment nog aan te studeren dus wordt het een korte totem. 
 
 
Zondag 23 september 2007: 
 
Kennismaking met de lieve andere jins van het district.  
Uur en plaats volgen nog via mail. 
 
 
Vrijdag 28 - Zondag 30 september 2007: 
 
Eerste weekend van het jaar, meer info volgt weeral via mail. 
Het weekend gaat zondagmiddag aflopen waarna we naar de overgang gaan samen 
met de rest van de groep. 
Daarna stellen we de leidingsploeg voor aan de ouders en tonen we ze onze nieuwe 
lokalen. 
Dus afspraak voor de ouders om 17.30u aan de lokalen. 
 
 
 
Stevige Linker, 
 
 
 
 

Wouw (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com  0472/240.310 

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com


 


