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Beste totemlezer, 
 
September zit er weeral op.  De nieuwe leden hebben al vele nieuwe vriendjes gemaakt.  De 
nieuwe leiding is hun eerste vergaderingen ook goed doorgekomen. 
 
Dit is de eerste totem van het nieuwe werkjaar.  Voor alle nieuwe leden en natuurlijk ook 
voor de ‘oude’ zullen we nog enkele afspraken herhalen. 

• Vergaderingen starten om 14u en eindigen om 17u30 
• Iedereen komt altijd in perfect uniform 
• Je belt of mailt naar je leiding als je niet kan komen 

 
Vergeet jullie ook niet in te schrijven via de site (www.reynaert‐beatrijs.be).  Als jullie 
ingeschreven zijn, betaal dan ook het lidgeld door 35 euro over te schrijven op 
rekeningnummer 429‐2113991‐82.  Wij gebruiken dit geld om de verzekering, de vieruurtjes 
en de totem te betalen. 
 
Op de site kunnen jullie nu ook een overzichtelijke kalender vinden.  Daar vind je dan alle 
activiteiten van de komende maand.  Ook de data van weekends en kampen zullen daar op 
komen. 
 
Verder belooft oktober weer een spetterende maand te worden. Op zaterdag 11 oktober 
staat er immers een grootste districtactiviteit op het programma waar ook de ouders aan 
mogen deelnemen.  Meer uitleg vinden jullie op de site en in de brieven die weldra in jullie 
bus zullen vallen. 
 
Voor diegene die een nieuw uniform nodig hebben, is er goed nieuws.  De Hopper (voorheen 
“scoutsshop” genaamd) komt naar ons lokaal na de vergadering van zondag 19 oktober.  We 
hebben een paskoffer met hemden, pullen, broeken, T‐shirts,… van alle maten.  Uw kinderen 
passen de kleren die ze nodig hebben en bestellen deze dan ook.  U betaalt onmiddellijk ter 
plekke (alleen cash) en op zondag 2 november krijgt u dan uw bestelling. 
 
Als u dan zo dapper bent geweest om tot hier te lezen, kan ik u het goede nieuws mee delen 
dat er zondag 5 oktober om 17u30 een receptie zal zijn.  Daar kan u beter kennis maken met 
de leiding en nog de nodige vragen stellen bij een hapje en een drankje. 
 
Verder wens ik jullie veel leesplezier met de rest van de totem. 
 
Eens stevige linker, 
Wouw (Kwinten Boels) 
Groepsleider Reynaert‐Beatrijs 
info@reynaert‐beatrijs.be 



  
  

  
  

  
  
  
De tweede scoutsmaand gaat van start!  Nu 
we elkaar al een beetje beter kennen en de 
overgang gedaan is, kunnen we beginnen met 
de echte scoutsspelen! 

De tweede scoutsmaand gaat van start!  Nu 
we elkaar al een beetje beter kennen en de 
overgang gedaan is, kunnen we beginnen met 
de echte scoutsspelen! 
Houd allemaal zeker zaterdag 11 oktober vrij want dan gaan we onze vriendjes 
van de andere scouts en gidsen van Brussel beter leren kennen! Hier volgt alvast 
het programma voor oktober: 

Houd allemaal zeker zaterdag 11 oktober vrij want dan gaan we onze vriendjes 
van de andere scouts en gidsen van Brussel beter leren kennen! Hier volgt alvast 
het programma voor oktober: 
  
Zondag 5 oktoberZondag 5 oktober: Super mega bosspel! Trek jullie vuile kleren maar aan en kom 
uitgerust af!  We sluiten de vergadering met een kennismakingsdrink. (zie voorwoord) 
 
Zaterdag 11 oktober: Vandaag is de grote dag waar iedereen naar hoort uit te kijken! 
We gaan op stap met de andere scouts van Brussel!  We spreken af om 8u15 aan het 
lokaal.  Let op: jullie ouders moeten om 18u30 naar Tour&Taxis komen om jullie 
spektakel te komen bewonderen, zodat tegen 19u deze dag kan worden afgesloten en 
jullie van daar rechtstreeks naar huis kunnen.  Verdere informatie krijgen jullie weldra 
in jullie bus! 
 
Zondag 19 oktober: We spelen vandaag een levensecht ganzenbordspel!  Allen afkomen dus! 
Na deze vergadering kunnen jullie uniformen kopen, meer uitleg in het voorwoord. 
 
Zondag 26 oktober:  Dit is de laatste zondag van de maand en naar gewoonte dus geen 
vergadering!! 
 
Graag tijdig laten weten als jullie niet kunnen komen!  Hopelijk wordt dit een 
leuke maand, ik kijk er naar uit! 
 
Met vriendelijke scoutsgroeten van jullie leiding! 
 
 

Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
kwinten.boels@gmail.com 0472/240.310 Wouw (Kwinten Boels)  

Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 
lauravanham@hotmail.com 0499/198.533 33 Spivo (Laura van Ham)  

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:kwinten.boels@gmail.com
mailto:stijndevooght@hotmail.com
mailto:lauravanham@hotmail.com


Akela (Servaas Boels)  ikke_servaas@hotmail.com  0476/617 931 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316 
Bagheera (Eline De Vooght) elinedevooght@hotmail.com   0486/839.076 

 
 
 
 
 

 
 

Hoipipedoiki, welpen. Er zit al een (kleine) scoutsmaand op en jullie 
hebben al wat warm kunnen lopen voor de volgende maand: 
oktober!  Nu jullie de nieuwe leiding beter kennen, de nieuwe 
welpen geïntegreerd zijn in onze leuke groep, is het tijd om ons 
goed welpenhumeur boven te halen.  Zo zijn jullie klaar voor de 
echte welpenactie!  Deze maand vliegen we er weer goed in en 
zonder dat jullie er erg in zullen hebben, zit er al terug een nieuwe 
totem in jullie brievenbus.  Maar laten we niet te veel vooruit lopen, hier is het menu van de 
maand:  
 
 
Zondag 5 oktober 2008 
“Een reis rond de wereld die zullen we maken, maar wie gaat er mee?  Wie gaat er mee?” 
Toen Samson en Gert ons vanmorgen in de oren zongen dat een wereldreis echt iets heel 
bijzonders was, dachten we dat we jullie zeker niet konden achterlaten.  We hebben besloten 
om met z’n allen in een enorme luchtballon te stappen en op verkenning te gaan.  Vergeet 
niet: zo boven in de lucht kan het koud zijn, kleed je dus warm aan.  
We sluiten de vergadering met een kleine receptie. (zie voorwoord) 
 
ZATERDAG 11 oktober 2008  
Heeft iedereen het goed gelezen? Vandaag is het vergadering op ZATERDAG, en dus niet 
op zondag.  We trekken er een hele dag met ons District op uit voor een enorm groot spel 
met alle welpen van Brussel.  Over het spel zelf kunnen we nog niets verklappen, maar kom 
zeker!  Vergeet ook jullie lekkere pick- nick niet en jullie mivb- abonnement.   
Afspraak om 8.15u aan onze lokalen.  Let op: jullie ouders moeten om 18u30 naar Tour 
&Taxis komen om jullie spektakel te komen bewonderen, zodat tegen 19u deze dag kan 
worden afgesloten. Van daar gaan jullie samen met je ouders rechtstreeks naar huis.  
Verdere informatie krijgen jullie weldra in jullie bus! 
 
Zondag 19 oktober 2008 
Het magische boek is zoek!  Ja beste welpen, de leiding heeft een boek waarin zij alles wat 
zij van jullie weten hebben genoteerd.  Maar nu zitten we dus met een probleem.  Iemand is 
er mee vandoor!  We hebben wel al enkele aanwijzingen terug kunnen vinden, maar met hoe 
meer je zoekt, hoe sneller je iets terugvindt.  We rekenen op jullie speurneus om het boek 
veilig terug op zijn plaats te brengen.  
Na deze vergadering kunnen jullie uniformen kopen, meer uitleg in het voorwoord. 
 
 
Zondag 26 oktober 2008 
Dit is de laatste zondag van de maand, dus zoals gewoonlijk: geen vergadering.  
Rust maar goed uit want dan kan je je in november van je extra goede kant laten zien!  
 
Graag hadden we de ouders er nog eens aan herinnerd om tijdig af te bellen indien je kind 
niet kan komen.  Onze welpen komen in perfect uniform naar de vergadering.  
Stevige Linker,  
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Dag jonggivers, 
Vorige maand hebben we onze nieuwe 
jonggivers reeds geïntroduceerd in het 
jonggiver leven door een geweldige overgang, 
voordien hebben we geprofiteerd van de 
autoloze zondag, maar deze maand beginnen 
we met de echte JG-activiteiten.  Dus 
allemaal komen want hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
 
 
Zondag 5 oktober: 
Traditiegetrouw gaan we vandaag weer naar het ultracool bloso jeugdsportival.  Breng alvast 
een pick–nick  mee want het wordt een lange dag.  Een zwempak, een handdoek en droge 
kledij kan ook altijd van pas komen!  
De juiste uren van vertrek en aankomst krijgen jullie per mail. 
 
 
Zaterdag 11 oktober 
Wat had je gedacht om een spel te spelen met al de scoutsgroepen van Brussel. 
Jawel vandaag is het districtactiviteit.  Over het spel zelf kunnen we nog niets verklappen, 
maar kom zeker af!  Vergeet ook zeker jullie lekkere pick- nick niet en jullie mivb- 
abonnement.  Afspraak om 8.15u aan onze lokalen.  Let op: jullie ouders worden om 18u30 
in Tour&Taxis verwacht om jullie spektakel te bewonderen, zodat tegen 19u deze dag kan 
worden afgesloten en jullie van daar rechtstreeks naar huis kunnen. Verdere informatie 
krijgen jullie weldra in jullie bus! 
 
 
Zondag 19 oktober 
Toch al een tijdje bezig en nog geen enkel bosspel op het programma gekregen… Aldus klaar 
voor een gloednieuw bosspel!  Kom alvast zoals altijd in uniform op de gewone uren naar de 
lokalen. (van 14u tot 17u30) 
 
 
Zondag 26 oktober 
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering 
 
Een stevige linker, 
de leiding 
 

Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 
indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 Gibbon (Indra Bervoets)   

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
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Hey beste old-givers en welkom new-givers, het nieuwe scoutsjaar 
is begonnen, de kennismaking met de nieuwe leden en leiding is 
gedaan en onze tak telt nu meer givers dan we vingers aan onze 
handen hebben☺. 

Hey beste old-givers en welkom new-givers, het nieuwe scoutsjaar 
is begonnen, de kennismaking met de nieuwe leden en leiding is 
gedaan en onze tak telt nu meer givers dan we vingers aan onze 
handen hebben☺. 
We zijn nu met meer dan gewoonlijk, de leiding is SUUUPER 
(gemotiveerd), en we gaan dit jaar op buitenlands kamp!!!  Dit 
mooie recept om er het beste van te maken.  

We zijn nu met meer dan gewoonlijk, de leiding is SUUUPER 
(gemotiveerd), en we gaan dit jaar op buitenlands kamp!!!  Dit 
mooie recept om er het beste van te maken.  
Het wordt ongetwijfeld het tofste scoutsjaar oooooooooit☺!!!  Maar hiervoor rekenen we 
natuurlijk op jullie aanwezigheid bij allerhande geldacties en de talloze coole vergadering die 
jullie zalige leiding voor jullie gaat organiseren☺. DUS: be present!!! 

Het wordt ongetwijfeld het tofste scoutsjaar oooooooooit☺!!!  Maar hiervoor rekenen we 
natuurlijk op jullie aanwezigheid bij allerhande geldacties en de talloze coole vergadering die 
jullie zalige leiding voor jullie gaat organiseren☺. DUS: be present!!! 
We gaan het deze maand wat rustig houden ;), maar geen paniek, we hebben tal van 
activiteiten in petto voor de volgende maanden! 
We gaan het deze maand wat rustig houden ;), maar geen paniek, we hebben tal van 
activiteiten in petto voor de volgende maanden! 
  
  
Zondag 5 oktoberZondag 5 oktober: Gewone vergadering.  Wij gaan niet, zoals de jonggivers, naar het bloso 
jeugd sportival dit jaar.  Dit wil dus zeggen dat we aan de lokalen afspreken op het gewone 
uur (14u tot 17u30).  Wat we gaan doen zullen jullie snel merken… 
We sluiten de vergadering met een receptie. (zie voorwoord) 
 
Zaterdag 11 oktober:  Districtsactiviteit!  Over het spel zelf kunnen we nog niets verklappen, 
maar kom zeker af!  Vergeet ook zeker jullie lekkere pick-nick niet en jullie mivb- 
abonnement.   
Afspraak om 8.15u aan onze lokalen.  Let op: jullie ouders moeten om 18u30 naar 
Tour&Taxis komen om jullie spektakel te bewonderen, zodat tegen 19u deze dag kan 
worden afgesloten en jullie van daar rechtstreeks naar huis kunnen.  Verdere informatie 
krijgen jullie weldra in jullie bus! 
 
Zondag 19 oktober: Pak-het-pakket-net-niet-spel.  Heel origineel spel!  Kan gespeeld 
worden vanaf 3jaar dus we dachten, ah dat is wel op het niveau van onze givers, waarom niet 
dan…☺ kom gewoon!  Gewone vergadering: 14u-17u30 
 
Zondag 26 oktober: Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 
 
Scouts is geen modeshow, dus trek je mooie zondagschoentjes en pakje al maar uit! 
==>bij de scouts dragen we een UNIFORM !!! 
Bel of mail nog steeds als je niet kan komen! 
Tot volgende zondag ;) 
Jullie leiding, 
 

Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 
Wezel(Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 

tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292  Padu (Tim Jacob)   
  

mailto:anneleendevooght@hotmail.com


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/winkel/product.asp?supcat=1&cat=7&producti�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat=22&productid�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=10&productid�
http://www.hopper.be/

