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Voorwoord  
 
Beste leden, ouders en sympathisanten ! 
 
Dit is alweer de laatste totem van dit scoutsjaar, aangezien we ervoor gekozen 
hebben een iets dikkere totem uit te geven met daarin zowel de vergaderingen 
voor de maand april als mei!  
In de volgende totem zal u dan alle informatie vinden in verband met het kamp 
en de zeevergadering. Hier toch al even de datums: 
 
Zeevergadering:  
 Zondag 28 juli  
Kamp:  
 Givers: 14 juli tot 31 juli 
 Jonggivers: 18 juli tot 30 juli 
 Welpen: 21 juli tot 30 juli  
 Kapoenen: 25 juli tot 30 juli 
 
Het groepsfeest dat dit jaar op zondag 26 april plaats heeft, staat in het teken 
van 10 jaar R&B! Ja het is reeds tien jaar geleden dat Reynaert en Beatrijs één 
groep werd en dat verdient toch een klein feestje!  
 
Ook de givers geven graag eens een feestje! Ze organiseren op vrijdag 24 april 
hun tweede scoutsfuif.  
 
Tot slot hebben we nog het tweede takweekend dat plaats vindt op 2 en 3 mei! 
Laten we hopen op een zonnig weekend!  
 
Naast deze mooie vooruitzichten rest er mij alleen nog jullie een aangename 
paasvakantie te wensen!  
 
Een stevige linker, 
Sika  



 
Indien jullie jullie niet kunnen houden, mogen jullie de bloem en de eieren reeds 
bijeen 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 vindt u op www.reynaert-beatrijs.be 
Bij voorkeur online inschrijven! 
 
Strook opsturen naar Wouw: 
 
Kwinten Boels 
Leopold III-laan 7 
1970 Wezembeek-Oppem  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:..............................................................................................  
 
 
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 

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


 
 
Beste ouders en sympathisanten, 
 
Bent u het beu om op zondagavond te moeten koken? 
Wilt u genieten van een gezellig scoutsavondje? 
Aarzel dan niet, want dit gebeurt niet vaak! 
 
De givers nodigen jullie uit om een heerlijke spaghetti te komen eten. Met als 
doel dat jullie op een leuke manier ons buitenlands kamp zouden steunen. 
 
 
Waar? In de nieuwe lokalen 
 
Wanneer? Zondag 17 mei:  Shift 1 van 18u tot 20u 
     Shift 2 van 20u tot 22u 
 
Wat? Spaghetti bolognaise of vegetarisch (/kind= 4€ en /volwassen= 6€) 
Met lekkere frisdrank (1€/glas) en wijn (2€/glas). 
 
Reservering? Bestellen via e-mail naar givers@reynaert-beatrijs.be 
(Aantal kinderen en volwassenen + uw familienaam). 
Of sms naar 0478/39.26.88.  
Niet te lang wachten want misschien gaan we mensen moeten weigeren wegens 
plaatsgebrek! 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dan, 
De Giverleiding.  
 
 

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


PPiizza  Pronto  Pizza  Pronto  Pizzzaza PPror nontoto  
 
 
Beste ouders,  
 
Nu de zon tevoorschijn komt, de zomer aan uw 
deur klopt en de vogels dol worden van geluk, 
willen we u een voorproefje van het zuiden geven. 
Hoe gaan we dit aanpakken moet u zich 
afvragen!? Wel heel simpel,   
door middel van een heerlijke mix van tomaten, olijfjes, kaas, dee
‘species’ en een vleugje olijfolie, gaan we uw ‘mond’ papillen een 

g, 

petterend feestje laten meemaken, met als gast meneertje ‘PIZZAaa’. 

nd?! Wel, koop dan onze heerlijke met 
efde- en zelfgemaakte pizza’s.  

e stellen u 4 smaken voor :  
 

sp 

- ‘Sweden’special: verrassing!!!      7 euro 
 

 

te 
nze 

ak en welgeveterde 
tapschoenen. 

!! BacK To The rooTs !!! 

@reynaert-beatrijs.be voor de 10de

s
 
U hebt geen zin om te koken, maar wel honger als een ‘oRK’. U wil nog 
even (na)genieten van uw weeke
li
 
W

- Margaritta: tomatensaus en kaas   5 euro 
 - Hawaï: tomatensaus, kaas, ananas en he  6 euro 
 - Peperoni: tomatensaus, kaas, peperoni  6 euro 
 

 
De winst zal integraal naar het buitenlands 
kamp gaan. Om even in te lichten gaat het
hier om een ‘avonturen’kamp in het verre 
noorden waar we midden juli de ongerep
natuur tegemoet gaan samen met o
volgeladen rugz
s
 
!
 
Voor uw bestelling mag u mailen naar 
givers  
april. 
Vergeet zeker uw naam niet te vermelden 

 worden na 
de vergadering op 19 april.  

!!! 
De pizza’s kunnen opgehaald



  
  

  
  

  
  
Weer een nieuwe totem, weer een nieuwe 
maand, weer nieuwe activiteiten, al ziet het 
er deze keer heel wat anders uit. 

Weer een nieuwe totem, weer een nieuwe 
maand, weer nieuwe activiteiten, al ziet het 
er deze keer heel wat anders uit. 
  
Alles staat een beetje op z’n kop. Maar één ding is zeker: het wordt weer top! Alles staat een beetje op z’n kop. Maar één ding is zeker: het wordt weer top! 
  
5 April5 April:  
De boog kan niet altijd gespannen staan. Ook niet voor jullie aller-allerliefste leiding. 
Vandaag is er geen vergadering want wij zijn met z’n allen op leidingsweekend.  
 
12 April:  
Pasen! Dit is een zeer bijzondere dag! Bovendien zullen jullie het zeker en vast te 
druk hebben met het verzamelen en opeten van paaseitjes.  Geen scouts. 
 
19 April:  
14u-17u30. Het codewoord van deze dag zou ‘raar’, ‘gek’ of ‘vreemd’ kunnen zijn. 
Op het programma staan ‘alternatieve spelen’. Komen is de boodschap.  
 
26 April:  
Een spetterend groepsfeest. Eet je buikje rond en nodig heel de familie uit om 
gezellig met ons een leuk feest te vieren. Een uitnodiging vind je elders in de totem. 
 
Niet enkel april is van de partij. Hier is al de maand mei! 
 
2-3 mei:  
Een super-de-luxe takweekend boordevol grappige, leuke en actieve spelen. Ook 
hier, meer informatie elders in de totem. 
 
10 mei:  
14u-17u30. Dit blijft nog even een verrassing. Ben je benieuwd? Twijfel niet, het 
wordt fantastisch.  
 
17 mei:  
Voel je het al kriebelen?! Inderdaad, we gaan zoals traditiegetrouw centrum Brussel 
onveilig maken met de STADSKRIEBELS!! Dit is een dagvergadering: afspraak om 
10u aan de lokalen, we zijn terug op het gewone uur, nl. 17u30. Vergeet ook jullie 
picknick en mivb-abonnement niet!  
 
24 en 31 mei: Geen vergadering. 
 
Tot gauw,   
 

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

Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 H H

Spivo (Laura van Ham)  Hlauravanham@hotmail.comH 0499/198.533 33 

mailto:karin.melsens@gmail.com
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Beste welpen! 
Na een lange maand maart, waar veel is in gespeeld en 
geravot, klopt de maand april al op onze voordeur. April 
is een maand vol verrassingen. Jammer genoeg zal ‘April’ 
nog eventjes moeten wachten om binnen gelaten te 
worden in onze wondere scoutswereld… De eerste twee zondagen is het immers 
geen vergadering... Maar niet getreurd, want de vergaderingen die wel gepland 
zijn zullen jullie zeker goed bevallen.  
Na april staat ook mei al te wachten, en voor één keer hebben we twee maanden 
in onze totem na elkaar gezet. Dus beste welpen (en ook de ouders) verlies de 
totem zeker niet! (Of ga online kijken naar onze totem) Hier is de planning voor 
de komende maand april en de maand mei: 
 
 
Zondag 5 april: Het is wel de eerste zondag van de maand, maar uitzonderlijk is 
er geen scouts. De leiding is namelijk zelf op weekend .  
 
Zondag 12 april: Ook deze zondag is het geen scouts . 
Maar niet getreurd want het is vandaag PASEN en dan komen 
de paasklokken of de paashaas langs. Jullie krijgen dan hopen 
chocolade en hebben hoogstwaarschijnlijk buikpijn en dan 
zouden jullie toch niet naar de scouts kunnen komen. Goed 
dat jullie leiding dat allemaal voorzien heeft hé.  
 
Zondag 19 april: Deze namiddag is er een spreuk over heel de 
welpengroep uitgesproken! De kwade krachten hebben namelijk de meisjes in 
jongens veranderd en de jongens in meisjes! Om terug naar huis te gaan in je 
normale lichaam zullen jullie tal van proeven moeten doorstaan. Kom zeker af, 
want het wordt de lachvergadering van het jaar! Om 14u aan het lokaal, als 
gewoonlijk. 
 
Zondag 26 april: Vandaag is het zover: het jaarlijkse GROEPSFEEST! Voor deze 
speciale gebeurtenis van lekker eten en leuke spelletjes spelen verwijs ik naar  
een speciaal blad in de totem. Hiermee kunnen jullie je eten bestellen en kijken 
wat voor leuks er nog allemaal te beleven zal zijn.  
 
Zaterdag 2 en Zondag 3 mei: Eindelijk nog eens een heel weekend scouts! Voor 
alle nuttige info en dergelijke moeten jullie doorbladeren naar het weekendblad 
in deze totem. Maar pas op dat niemand anders dit kan meelezen! Het is 
namelijk een uiterst geheim weekend.  
 



Zondag 10 mei: Vandaag wordt het een reuze spel met de kapoenen erbij. Het 
zal vonken geven en misschien ook vuurwerk. Kom zeker af, want zo’n rare 
vergadering zal je niet snel weer meemaken. Gewone uren, van 14u tot 17u30. 

Zondag 10 mei: Vandaag wordt het een reuze spel met de kapoenen erbij. Het 
zal vonken geven en misschien ook vuurwerk. Kom zeker af, want zo’n rare 
vergadering zal je niet snel weer meemaken. Gewone uren, van 14u tot 17u30. 
  
Zondag 17 mei: Vandaag trekken we naar hartje Brussel. Daar gaan we ons 
goed amuseren op de STADSKRIEBELS!! Breng jullie mivb- abonnement mee 
en een picknick. Afspraak om 10u aan de lokalen. We zijn om 17.30u terug.  

Zondag 17 mei: Vandaag trekken we naar hartje Brussel. Daar gaan we ons 
goed amuseren op de STADSKRIEBELS!! Breng jullie mivb- abonnement mee 
en een picknick. Afspraak om 10u aan de lokalen. We zijn om 17.30u terug.  
  

  
Zondag 24 mei: Jullie leiding duikt met hun neus in de 
boeken voor de nakende examens. Vandaag zullen jullie 
ouders maar voor een spetterende dag moeten zorgen. 
Geen vergadering dus.  

Zondag 24 mei: Jullie leiding duikt met hun neus in de 
boeken voor de nakende examens. Vandaag zullen jullie 
ouders maar voor een spetterende dag moeten zorgen. 
Geen vergadering dus.  
  
  

  
  
Zondag 31 mei: Het is de laatste zondag van de maand dus geen vergadering.  Zondag 31 mei: Het is de laatste zondag van de maand dus geen vergadering.  
  
Aangezien we nog wat plaats over hadden, krijgen jullie een cartoon!  Aangezien we nog wat plaats over hadden, krijgen jullie een cartoon!  

 
 
 
Een stevige linker, 
Jullie leiding 
 
 

Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316 
ikke_servaas@hotmail.com 0476/617.931 Akela (Servaas Boels)  
elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 Bagheera (Eline De Vooght) 
welfanta@hotmail.com  0474/792.929 474/792.929 Ikki (Nicolas Myter)  

 
 

mailto:anneleendevooght@hotmail.com
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Takweekend voor welpen en kapoenen die eens een 
weekend een belangrijke wereldburger willen zijn! 

 
Allerbeste uiterst belangrijke leden!  
 
Zaterdag 2 mei vertrekken wij voor een congres (= een tweedaagse – niet – te – 
missen - vergadering) waar jullie aanwezigheid absoluut noodzakelijk is. Wij 
verwachten jullie om 8.15u in het centraal station. 
Dit vroege uur laat ons toe om onze drukke agenda 
volledig te kunnen afwerken.  
Het weekend zal plaatsvinden  in de scoutslokalen 
van Lier (Marnixdreef 28, 2500 Lier) maar het is 
uiterst belangrijk dat jullie deze locatie geheim 
houden! Dit is namelijk een geheime basis van de 
staat.  
Er wordt natuurlijk verwacht dat jullie enig materiaal 
meebrengen. In jullie aktetas moet zitten: 
- weekend-geld (15€) in een envelop met je naam op 
- matras, slaapzak, eventueel deken, slaapkledij (pyjama enz.) 
- zaklamp 
- toiletgerief, handdoek 

- lange broek, korte broek, T-shirt 
- voldoende ondergoed, kousen 
- dikke warme trui 
- regenjas 
- een das, strikje of hoed (zeer belangrijk kledingsstuk!) 

- vergeet ook jullie picknick niet  
 
Het is belangrijk om te weten dat jullie deze aktetas zelf moeten dragen dus maak 
hem niet te zwaar!  
 
Deze belangrijke missie zal gedaan zijn tegen de zondagmiddag. Jullie zullen terug 
in het centraal gedropt worden tegen 15.22u.  
 
 
Nog even kort samenvatten: 
Wat: weekend  
Waar: Lier 
Wanneer: Zaterdag 2 mei om 8.15u in het centraal station 
  Zondag 3 mei om 15.22u in het centraal station 
 
 
Een geheime groet! 
Jullie leiding, 
 
Akela, Rakscha, Bagheera, Ikki, Serval, Wouw, Nachtaapje en Spivo 
  



 
 
 
 

 
 

Heeey jonggivers, 
De lente is er nu wel stilletjes aan het komen en 
de paasvakantie komt eraan. Yeah!!! Ding 
Dong, Ding, Dong … wie hoor ik daar? De 
paasklokken komen ons tegemoet!  
 
 
Bon, 
 
Zondag 5 april: 
Tot onze spijt is er vandaag geen vergadering! Al jullie leiding is dit weekend 
op het jaarlijkse leidingsweekend om aan onze geweldige teamspirit te werken. 
 
 
Zondag 12 april: 
DING, DONG, DING, DONG, … Hier zijn ze dan, de paasklokken!!! Iedereen 
kan gezellig Pasen vieren met de familie, want ook deze week is er geen 
vergadering! Ooooooh!!! 
 
 
Zondag 19 april: 
Jeeeeej, onze eerste vergadering van de maand (gewone uren, 14u tot 17u30)! 
 Vandaag gaan we een ‘positief bijvoeglijk naamwoord’ eierspel spelen, pret 
verzekerd!!! We verwachten jullie vandaag dan ook in grote aantallen! Hoe 
meer mensen, hoe meer eieren, hoe meer vreugd!!!  
 
 
Zondag 26 april: 
GROEPSFEEST!!! Zie voor meer info ergens anders in de totem … 
 
Voor mei krijgen jullie nog een persoonlijke mini-totem van jullie leiding  
 
Een stevige linker van  jullie leiding. 
 

Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 
indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 Gibbon (Indra Bervoets)  
alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 Wasbeer (Alexis Janssens) 

mailto:jan_c_@hotmail.com
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Wat een drukke maand was dat… Maar jullie zijn ervoor 
beloond met een zalige paasvakantie. De snoepbrochettes hebben 
goed opgebracht, maar er is nog steeds niet genoeg om ons 
avontuurlijk tripje hyper mega cool en onvergetelijk te maken 
Dus tijd voor nieuwe initiatieven, en een nog leukere 
scoutsfuif… BOEHAHAHAaaA + De Vergaderingen van MEI 
zijn er ook al in!!! Mei= takweekend en SPAGHETTI – Avond 
 
April 
Zondag 5 en 12 april: Geen vergadering 
 
Zondag 19 april: Pizza vergadering. Om wat verandering te brengen in onze 
verkoopactiviteiten, gaan we vandaag Pizza’s maken!!! Dus vergeet niet om reclame te 
maken, om zoveel mogelijk pizza’s te verkopen… Gewone uren 
 
Vrijdag 24 april: Onze 2de en laatste giverfuif van het jaar!!! Yessss, laten we maar gaan 
shaken!!! 
 
Zondag 26 april: Groepsfeest!: Alle hulp is nodig! Misschien kunnen we daar steunkaarten 
verkopen… Dus zoals altijd: aanwezig zijn mits geldige reden!!! 
 
 
Mei 
Takweekend 1-2-3 mei: In het Noorden van Antwerpen gaan we, waar vroeger veel kapellen 
waren, maar nu meer en meer parenclubs… Wel of geen zin, jullie worden verwacht vrijdag 
1 mei om 19u15 aan het centraal station te Brussel voor een onvergetelijk weekend wild 
kamperen (dus breng de nodige uitrusting!!! Alles behalve tenten). En zorg dat je al iets 
gegeten hebt voor het vertrek. Terugkomst zondag 3 mei om 13u30. + 20€ weekendgeld! 
 
Zondag 10 mei: Gewone vergadering, gewone uren. Maar toch komen hè 
 
Zondag 17 mei: Spaghettivergadering! Van 10u aan lokalen tot ten laatste 22u. We gaan 
spaghetti klaarmaken voor de ouders en leden na de Stadskriebels! We gaan jullie 
oberprestaties weer eens op proef stellen. 
 
Zondag 24 en 31 mei: Geen vergadering 
 
 
Jullie leiding, 
 
Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com  0477/38.22.25 
Padu (Tim Jacob)   tim.jacob86@gmail.com  0472/60.72.92 
Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/39.26.88 

mailto:bastien.marion@gmail.com
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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�
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	Takweekend voor welpen en kapoenen die eens een weekend een belangrijke wereldburger willen zijn!

