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SCOUTS REYNAERT GIDSEN BEATRIJS 
B12/12S   B12/13M 

 
http://www.reynaert‐beatrijs.be 



Beste totemlezer! 
 
Maart zit er weer op! Hier komt de totem voor april! Het is 
ondertussen lente dus laten we hopen op geen uitgeregende 
vergaderingen meer ☺! Wel is het de moeite even de 
districtvergadering te vernoemen aangezien deze toch wel voor alle 
takken een succes was! Ook de fabeltjeskrant was zeker de moeite 
waard!  
 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een welverdiende 
vakantie, hebben jullie kunnen smullen van de paaseitjes en zijn 
jullie weer helemaal klaar voor nog een maandje scouts!  

 
Dit is een beetje een speciale totem aangezien april een maand is met wat 
speciale activiteiten. We gaan namelijk op groepsweekend ( 11,12 en 13 april). En 
het weekend erna is het tijd voor ons jaarlijkse groepsfeest. Dit zal zoals de 
afgelopen 2 jaar een BBQ zijn. Let wel op: het is dit jaar NIET in het 
Lutgardiscollege (De refter was reeds heel het jaar bezet!) maar in het Don 
Bosco Instituut. U vindt het adres op de uitnodiging. Inschrijven gebeurt via de 
site. Zondag 27 april is het laatste zondag van de maand en bijgevolg geen 
vergadering. Maar om dit een heel klein beetje goed te maken is het vrijdag 25 
april giverfuif. Deze gaat dit jaar door in den Dobbe (Kleine Kerkstraat 18, 1150 
Sint-Pieters-Woluwe)  
De emailadressen en telefoonnummers van de leiding (vergeet niet af te bellen) 
vindt u helemaal van achter in de totem.  
 
Mag ik u er ook even aan herinneren  dat ons uniform bestaat uit een groene 
broek of sjort en geen jeans broeken! Voor de welpen en kapoenen komt hier een 
groene trui bij, voor jonggivers en givers een hemd. 
 
Voor alle duidelijkheid en moest u de vorige totem ergens achtergelaten hebben 
☺ hier nog eens de kampdata: 
 

• Jins:   09 juli 2008 – 26 juli 2008 
• Givers:   15 juli 2008 – 27 juli 2008 
• Jonggivers:   18 juli 2008 – 30 juli 2008 
• Welpen:  21 juli 2008 – 30 juli 2008 
• Kapoenen:  25 juli 2008 – 30 juli 2008 

 
Een stevige linker!  
Sika 



Zondag 6 april 2008 
 

 
 

 
Vandaag gaan we het trage en late paashazenspel spelen!!  
Wie weet liggen er nog ergens paaseitjes verstopt… of misschien is 
de paashaas wel verstrooit en raakt hij zonder jullie hulp niet 
terug naar huis… zeker komen!!! 
 
 

 
 

 
Vandaag spelen we het spelletjes spel onder het motto: hoe meer welpjes, hoe 
meer fun!!! 
 
 

 
 

 
Wel wel het is al een tijdje geleden dat we nog eens een echt 
bosspel hebben gespeeld! Ingrediëntjes voor de vergadering 
van vandaag: een paasklok, een paasei, mmm een verdwaalde 
boze wolf (deze heeft zich van week vergist ☺) en nog veel 
meer!!  
 
 

 
 

 
Trek jullie vuilste kleren maar aan, want de verf zal spuiten! Afspraak aan het 
lokaal op de gewone uren! 
Vergeet ook zeker niet dat het 25 april scoutsfuif is en dat jullie daar allemaal 
verwacht worden! Uren spreken we later nog wel af.  



 
 
 

Praktische afspraken :  
 
Wanneer? 
 
Jonggivers, givers  en jins: vrijdag 11 april om 20.30u aan het lokaal in Mechelen. 
Kapoenen en welpen: zaterdag om 9.00u aan het lokaal in Mechelen. 
Indien u niet kan rijden, gelieve ons dan iets te laten weten dan regelen wij 
vervoer via anders ouders. (leiding@reynaert-beatrijs.be) 
We zijn allemaal samen terug zondag 12 april om 14.30 in het centraal station.  
 
Waar?  
 
Scoutslokalen Thila Coloma 
Geerdegemstraat 80-82 
2800 Mechelen  
 
Wat meenemen? 
 

 weekend-geld in een envelop met je naam op 
 Voor jonggivers/givers/jins 20€ 
 Voor kapoenen/welpen 15€ 
 uniform : reynaert-beatrijs-das (blauw&grijs) + groene broek (kort voor 

welpen en jonggivers). Voor welpen een groene trui en voor de anderen het 
uniformshemd en eventueel de groene trui 

 matras, slaapzak, slaapkledij (pyjama enz.) 
 zaklamp 
 toiletgerief, handdoek 
 lange broek, korte broek, T-shirt 
 voldoende ondergoed, kousen 
 dikke warme trui 
 regenjas 

 
 



Routeplanning 
 
 
Vanuit Brussel: 
Volg E19 richting Antwerpen, neem de afslag Zemst (N267), sla links af en volg 
de N227 via Hofstade (dit is de Tervuursesteenweg) 
Deze blijf je volgen tot je Hofstade terug uitrijdt. Eens uit Hofstade sla je links 
af en ben je in de Geerdegemstraat, hier bevinden zich de lokalen aan je 
rechterkant. 
 
 

 
 
 



SPROOKJES 

 
Jaja jullie hebben het goed gelezen het thema voor dit weekend is sprookjes! Als jullie 
niet meer goed weten waarover jullie sprookje gaat kunnen jullie best nog eens 
nalezen voor we vertrekken! Hier telkens een klein fragment. 
 
Kapoenen: de Drie biggetjes 
Er was eens een oude zeug die drie varkentjes had. De oude zeug 
hield veel van haar drie mooie kinderen, maar ze kon niet genoeg 
eten vinden voor hen allemaal. Daarom stuurde ze haar kinderen 
weg om ergens anders hun geluk te beproeven. Het eerste 
varkentje ging weg, kwam een man met een bos stro tegen en zei 
tegen hem: "Alsjeblieft, lieve man, geef mij dat stro, ik wil er 
graag een huis van bouwen voor mijzelf." 
 
Dat deed de man en het varkentje bouwde een huis voor zichzelf. Toen kwam de 
wolf langs die weg, klopte aan de deur en zei: "Varkentje, varkentje, laat mij binnen!" 
Maar het varkentje zei: "Nee, o nee, ik denk er niet over." En de wolf antwoordde: 
"Dan blaas ik je huis omver." Daarop hoestte en proestte hij net zolang tot het huis 
instortte en hij vrat het varkentje op… 
 
 
Welpen: Repelsteeltje 

Er was eens een molenaar. Hij was arm maar hij had 
een mooie dochter. Op een keer kwam hij in gesprek 
met de koning en om zich een zeker aanzien te geven 
zei hij tegen hem: "Ik heb een dochter die van stro 
goud kan spinnen." De koning sprak tot de molenaar: 
"Dat is een kunst die mij wel bevalt. Als je dochter zo 
knap is als je zegt. Breng haar dan morgen naar mijn 
paleis, dan zal ik haar op de proef stellen."… 

 
 
 
 
Jonggivers: Roodkapje 
“Oma wat heb jij zo’n grote oren?” … - “Zo kan ik je beter horen, 
Roodkapje!” … -“Maar Oma, waarom heb je dan zo’n grote 
mond?” … -“Ahaa, mijn liefste Roodkapje, dat is om je beter te 
kunnen proeven…” … -“Oma, waarom heb je dan zo’n grote 
neus?” … - “Dát is om je beter te kunnen ruiken!” … 
 
 



 
Givers: de kikkerkoning 
 

“Als ik die bal voor je haal, wat is dan mijn beloning?" 
"Oh alles!" zuchtte de prinses, "mijn parels, mijn juwelen, mijn 
kroontje..." 
"Ik wil dat je me een beetje lief vindt. Dat ik van je bordje mag eten, 
uit je 
gouden bekertje mag drinken en dat ik op je kussentje mag slapen..." 
"Dat beloof ik", zei de prinses. "Ga je nu de bal halen?" 

Maar intussen dacht ze: wie denk je wel dat je bent, lelijke kikker! 
PLONS! De kikker sprong al in de vijver. Even later kwam hij terug met de bal. 
De prinses slaakte een gilletje van blijdschap en rende er snel mee weg… 
 
 
Jins: Hans en Grietje 
 

Het werd middag en ze zagen een mooi, sneeuwwit 
vogeltje op een tak zitten, dat zong zo mooi, dat ze 
bleven staan om ernaar te luisteren. Toen het liedje uit 
was, klapte het met zijn vleugels en vloog voor hen uit, 
en ze liepen achter het diertje aan, tot ze aan een huisje 
kwamen! Hij ging daar op het dak zitten en toen ze 
heel dichtbij waren gekomen, zagen ze dat het huisje 
van brood was gebouwd en met pannenkoeken gedekt 
en de vensters waren van heldere kandijsuiker. "Daar 
zullen we aan beginnen," zei Hans, "en een kostelijk 
maal hebben. Ik wil wat van ‘t dak hebben, Grietje, eet 
jij van het venster, dat is zoet." Hans reikte omhoog en 
brak wat van ‘t dak af om te proeven, hoe dat smaakte, 
en Grietje ging naar de ruitjes en knabbelde daar aan. 
Daar riep een fijn stemmetje uit de kamer: 

 
Knibbel knabbel knuisje, 
Wie knabbelt er aan mijn huisje? 
 
De kinderen riepen: 
 
De wind, de wind, 
dat hemelse kind! 
 



 
 
Indien jullie jullie niet kunnen houden, mogen jullie de bloem en de eieren reeds bijéén 
klutsen en ons verrassen met een lekker dessert!  
 
Inschrijven liefst via de site of als dat echt niet gaat via de invulstrook 
in de totem.  



 
Inschrijvingsformulier groepsfeest 

 
De online versie vind u op www.reynaert-beatrijs.be. 
 
Strook opsturen naar Wouw: 
 
Kwinten Boels  
Leopold III-laan 7  
1970 Wezembeek-Oppem  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Naam:...................................................................................................... 
 
 
Straat en nummer:...................................................................................  
 
 
Gemeente:................................................................................................  
 
 
Aantal stukken vlees per persoon: 
 
... x één stuk vlees  
... x twee stukken vlees  
... x drie stukken vlees  
 
Vleessoorten: 
 
... x Worst  
... x Brochette  
... x Kip  
... x Vegetarische burger  
 
 
Ik maak wel/geen dessert (schrappen wat niet past).  
 
 
Ik kom tussen 12.00u en 15u00 / 17.00u en 20.00u (schrappen wat niet past) 
 
 
De prijzen: 
Eén stuk vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 9  
Twee stukken vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 12  
Drie stukken vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 14 



De leidingsploeg 
 
 
Kapoenen 
 
Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
Dingo (Leutrim Spahija)  leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 
Indra Bervoets   indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 
 
 
Welpen 
 
Akela (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
King Louis (Tim Jacob)  tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 
Baloe (Emily Bouché)  emily_bouche@hotmail.com 0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
 
 
Jonggivers 
 
Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 
Sika (Eline De Vooght)  elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 
Patrijs (Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com  0497/020.852 
Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 
 
 
Givers 
 
Haflinger (Laurence Baeten) floch16@hotmail.com  0472/941.183 
Suricata (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
 
 
Groepsleiding 
 
Wouw (Kwinten Boels)  info@reynaert-beatrijs.be 0472/240.310 
 
 



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: Zwitzerse zakmessen, opinelmessen 

 

 

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen 

 

 
 


