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Voorwoord 
 

Beste ouders, leden, sympathisanten, … 
 
Wij, de (groeps)leiding van Reynaert-Beatrijs, hopen dat u allen een goed en 
prettig kerstfeest en Nieuwjaar hebt kunnen vieren. 
 
Tegen de tijd dat deze Totem bij jullie thuis ligt, zal december en het hele jaar 
2009 nog maar net achter ons liggen. Het nieuwe kalenderjaar 2010 zet dan 
gewoon het huidige scoutsjaar voort. De leiding en groepsleiding zullen hun 
uiterste best doen om vanaf januari nog steeds te zorgen voor even toffe en 
bruisende vergaderingen. Ook het tweede takweekend, het groepsweekend en 
natuurlijk het kamp staan op het schema van het voorjaar en de zomer 2010. 
 
Maar een nieuw jaar staat ook voor een reeks goede voornemens die iedereen 
maakt aan het begin van dat jaar. Daarom zou ik graag de aandacht vestigen op 
een paar belangrijke punten. 
 
Ten eerste moet ik de ouders van de kapoenen en welpen informeren van de 
leidingswissel die heeft plaats gevonden. Chill stapt over naar de kapoenenleiding 
en wordt nu ‘gewoon’ Gazelle, terwijl Spivo overstapt naar de welpenleiding en 
vanaf nu Jacala is. Dit werd besloten om het voorbereiden van de vergaderingen en 
het verloop hiervan beter te laten lopen. Het spreekt voor zich dat de kapoenen 
nog altijd kunnen rekenen op Spivo wanneer dit nodig zou zijn. Hetzelfde geldt 
voor Gazelle en de welpen.  
 
Ten tweede hebben we gemerkt dat steeds meer leden zelf drank en snoep 
meenemen tijdens de vergaderingen en op weekend. Nu vinden wij dit niet heel 
eerlijk tegenover zij die niets mee hebben. Graag vragen we daarom aan de ouders 
van dit niet meer mee te geven. Tijdens de vergaderingen voorzien we altijd wel 
een vieruurtje en water. Voor op weekend is het ook best als de kinderen, behalve 
hun lunchpakket, niets anders meenemen. Dus liefst geen snoep, chips, limonade 
of soda. 
 
Tenslotte wil ik iedereen die het avondlied nog maar deels of niet goed genoeg 
kent graag aanmoedigen om het eens een paar keer thuis te herhalen, zodat 
iedereen mooi en overtuigd kan meezingen. Het avondlied kan altijd op onze site 
worden geraadpleegd. 
 
De Totem kan ook altijd worden teruggevonden op www.reynaert-beatrijs.be 
moest u de papieren versie verliezen. 
 
Een stevige linker, 
 
Arasari 
 
 



Gazelle( Peter Degryse)   peterdegryse@hotmail.com 0497/250.872 
Nachtaapje (Stijn De Vooght) stijndevooght@hotmail.com 0479/497.839 
Dhole (Marine Devis)  marinedevis@hotmail.com 0476/618.444 
Hazewind (Sophie Bouché) sophii.b@hotmail.com  0498/761.862 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Deze maand word wéér een geniale scoutsmaand! Met op het programma onze traditionele 
activiteiten zoals schaatsen en 3‐koningen liedjes zingen. Jammer genoeg zal niet iedereen 
van de leiding er deze maand bij zijn (vanwege examens ) maar Dhole en Hazewind zullen 
er iets tofs van maken! 
 
Zondag 3/1 
3koningen, 3koningen… Jaja, wij gaan zingen vandaag! Haal de beste verkleedkledij van de 
zolder en smeer je keel (en gezicht)! Normale uren. 
 
Zondag 10/1 
Schaatsen! Van 9u30 tot 12u00. Afspraak aan schaatsbaan Poseidon (metro Tomberg). 
Vergeet niet 4 euro in een omslag, handschoenen en kousen mee te nemen. 
 
Zondag 17/1 
Brrr! Zo koud! Vandaag gaan we in het lokaal de allercoolste gezelschapspelletjes spelen! 
Breng er zelf ook een aantal mee. Normale uren. 
 
Zondag 24/1 
De leiding daagt jullie uit! Kunnen jullie alle opdrachtjes uitvoeren binnen de tijd? Kom met 
z’n allen af en laat zien wat jullie waard zijn! Ook hier, gewoonlijke uren.  
 
Zondag 31/1 
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering. 
 
 
Nog twee tips:  

1) Vergeet niet op tijd te verwittigen als jullie niet kunnen komen.  
2) Tijdens de vergaderingen hebben we gemerkt dat veel kapoenen hun veters niet zelf 

kunnen  binden. Het  stoort  ons  niet  van  dat  voor  hun  te  doen, maar  het  zou wel 
gemakkelijker (en sneller) zijn voor iedereen moesten ze dat zelf kunnen.  
 



Akela (Servaas Boels)  ikke_servaas@hotmail.com 0476/617.931 
Ikki (Nicolas Myter)  welfanta@hotmail.com  0474/792.929 
Jacala (Laura van Ham)  lauravanham@hotmail.com 0499/198.533 
Hati (Sébastien Durbecq)  famille.durbecq@gmail.com  0495/809.551 
Shada (Elisabeth Porcher) elisabethporcher@hotmail.com 0477/364.735 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hela Welpen,  

 

Hebben  jullie allemaal genoten van de vele cadeautjes die  jullie 

hebben  gekregen? Hopelijk hebben  jullie  tijdens  de  feestdagen  genoeg  gegeten want  die 

energie zal  je nodig hebben  in de koude maand  januari! Voor heel de maand  januari geldt 

trouwens dat moest het plots sneeuwen en er ligt genoeg sneeuw: breng dan je slee mee. 

 

Zo 03/01: Nieuwjaar ligt nog maar net achter ons maar in de verte horen we de 

Driekoningen al zingen. Plots stoppen ze met zingen. Maar waarom? Zijn ze hun stem kwijt? 

Is het te koud? Kom het allemaal te weten. 

Zo 10/01: De jaarlijkse schaatsvergadering. Als je je eigen schaatsen hebt, breng die dan 

zeker mee. Vergeet ook je handschoenen niet  want zonder mag je de schaatsbaan niet op! 

Plezier verzekerd van 9u30 tot 12u.  Prijs: 4 euro (in een omslag) 

Zo 17/01: Wij, de leiding, zijn bedolven onder de studieboeken maar de Givers hebben voor 

jullie een geweldige vergadering voorbereid. Dus voor één keer moeten jullie luisteren naar 

de Givers. 

Zo 24/01: De leiding is nog steeds ijverig aan het studeren maar toch zal er vandaag weer 

pret te beleven zijn. Zeker komen want misschien komen jullie wel oude bekenden tegen. 

Zo 31/01: Laatste zondag van de maand, geen vergadering 

 

Een warme linker, de leiding. 



Serval (Karin Melsens)  karin.melsens@gmail.com 0499/391.189 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
Jako (Zeger Boels)   zeger_boels@hotmail.com 0478/533.498 
Bakoe (William Beuckelaers) spartan_807@hotmail.com 0476/868.559 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Janri: 
  
-Zndg 3j:  
 
3konngn, vrkld jll en zrg dat d jg's d bst outft hbbn! (nt zls d st-kls vrgadrng!!) 
 
-Zndg 10j:  
 
Schtsn (zi eldrs n totm!) Brng 4 € m! 
  
-Zndg 17j:  
 
spl dr d gvrs ggvn 
 
-Zndg 24j :  
 
vrrssngsvrgdrng! nrml urn... 
  
 
 
Km stds n unifrm! bl stds f! ws stds p td! lstr stds flnk nr d ldng! Km stds mt 
plzr nr d vrgdrng! 
  
 
lnkr, 
 
 
 



Wouw (Kwinten Boels)  kwinten.boels@gmail.com  0472/240.310 
Stern (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

How how how, 
 
Santa is back in Town, but left again after an amazing 
Christmasvacation! 
Ter zake: januari is een maand vol verrassingen! Een nieuw jaar 
vraagt om een nieuwe giverleiding. Samen met de bestaande 
leiding heeft jullie nieuwe leiding dus allerlei nieuwe activiteiten in 
petto. Afkomen is de boodschap in onze nieuwjaarsbrief voor 
jullie. 
 
Zondag 3 Januari 
Een nieuw jaar, dus nieuwjaarsbrieven! Kom vol ideeën naar deze eerste vergadering van 
2010 want hier wordt er veel toekomst voorbereid! 
 
Zondag 10 Januari 
Afspraak om 9.30u aan Schaatsbaan Poseidon. Jullie kunnen het al raden: we gaan lekker kou 
leiden op de schaatsbaan. Eéns per jaar aan onze pirouette werken kan echt geen kwaad. 
Afspraak om 9u30 aan de schaatsbaan met 4 euro. De ouders mogen jullie om 12u terug 
komen ophalen. 
 
Zondag 17 Januari 
Een spel, een spel, een spel van jullie…. 
Hoe meer hoe beter! 
 
Zondag 24 Januari 
Sherlock Holmes spel. Ook voor givers is het is leuk om nog is onder te duiken in de wondere 
wereld van SHERLOCK HOLMES! Als de leiding jullie een tip mag geven: Gelieve de film of 
toch ten minste de trailer te bekijken van deze nieuwe film, het kan zeker van pas komen! 
 
Zondag 31 Januari 
De laatste zondag, dus geen vergadering, maar ook omdat wij zijn gaan skiën. 
 
En nog een laatste nieuwjaarswens: AFBELLEN als je niet kan komen!!!  
 
 



Adres: 

Diestsestraat 247 

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 
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