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Voorwoord 

 
 
Dag iedereen,  
 
Maart was een zeer boeiende en lange maand met een meer dan geslaagd 
groepsweekend en ons groepsfeest! 
 
In april én mei wordt het minstens nog even spannend. Dit is ook meteen de 
laatste Totem voor de kamptotem. 
 
 
Neem alvast jullie agenda: 

 
We beginnen zaterdag 2 en zondag 3 april met een weekend voor de 
Jonggivers. Voor de Givers, de Welpen en de Kapoenen is er geen weekend. 
Hier laten we het echter niet bij! In plaats daarvan is er een dagvergadering 

zondag 3 april.  
 
Omdat wij fantastische leiders zijn , zullen er ook vergaderingen zijn tijdens 
de paasvakantie behalve de laatste zondag, namelijk op Pasen zelf! We wachten 
op jullie allemaal om samen supertoffe namiddagen te beleven. 
 
In de maand mei staan er nog twee bijzondere vergaderingen op het programma. 
8 mei is het weer Stadskriebels in Brussel, een héééééél fijne dag met alle 
jeugdbewegingen van Brussel en omstreken. We trekken dus met de hele groep 
richting stad. Iedereen met abonnement mag deze niet vergeten. 15 mei 
organiseert het district Brussel nog een startdag voor Jambobru (ons kamp!!). 
Ook hier zullen alle scoutsgroepen van Brussel van de partij zijn.  
 
 
Aangezien dit jaar het kamp veel vroeger valt is er geen zeevergadering begin 
juli. 
 
 
Tot binnenkort op zondag 
 
Een stevige linker, 
 
Talpa 
 
 



Dhole (Marine Devis)       0476/618.444 
Kameleon (Lara Roose)       0494/359.390 
Alpaca (Charlotte Hubert)      0477/352.022 

Sitatunga (Pauline Dekoninck)      0479/697.904 

Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Helaba Kapoentjes,  
 
Het is tijd om de uitgeregende vergaderingen vaarwel te zeggen en de lente te 
verwelkomen, joepieee ! Na ons MEGALEUK weekend kijken we nog meer 
uit naar wat er ons allemaal te wachten staat de volgende twee maanden! 

 
 

Zondag 3april: 
Dagvergadering van 9u30 tot 17u30. AFSPRAAK AAN CENTRAAL 
STATION, in de grote inkomhal. Vergeet jullie picknick niet en wees maar goed 
uitgeslapen want een zware dag staat jullie te wachten! ;) 
 
Zondag 10april: 
Kookvergadering. Haal de beste kok in jou naar boven, want we hebben JOU 
nodig om alle ingrediënten te vinden voor ons super recept waar we heel lekkere 
dingen mee gaan maken … Gewone uren aan het lokaal. Neem zeker en vast je 
koksmuts en misschien een schort mee. 
 
Zondag 17april:  
Vandaag gaan we een verrassingsvergadering houden. Nieuwsgierig? Zeker 
komen, we zullen jullie goed kunnen gebruiken .  
 
Zondag 24april: PASEN = Geen vergadering 
 
 
MAAND MEI: ZIE ACHTERAAN TOTEM ! 
 
 
Groetjes,  
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Akela (Servaas Boels)       0476/617.931 
Hati (Sébastien Durbecq)       0495/809.551 
Shada (Elisabeth Porcher)      0477/364.735 

Jacala (Laura van Ham)       0499/198.533 

Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 
 

 
 

 
Met een beetje nadenken kunnen jullie ontcijferen wat we 
deze maand voor jullie in petto hebben: 
 
Zondag 3april: 

Niet vergeten:    +       +     
 
= een volle dag met puur plezier. Afspraak van 9u30 tot 17u30 aan Centraal 
station in de grote inkomhal.  
 
Zondag 10 april: 

 +  = Iedereen in topvorm van 14u tot 17u30. 
 
Zondag 17april:  
 

 = Toon je talenten van 14u tot 17u30. 
 

Zondag 24april: = Geen vergadering 
 
De maand mei: Zie gemeenschappelijk blad op het einde van de Totem. 
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Bakoe (William Beuckelaers)      0476/868.559 
Jako (Zeger Boels)        0478/533.498 
Gazelle (Peter Degryse)       0497/250.872 

Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Hallowkes jonggivers !!!! 

Het zijn solden bij de scouts want jullie krijgen 2 

Totems voor de prijs van 1 .  Maar het is ook 

minder goed nieuws want dit is de laatste totem van 

het scoutsjaar .  Laten we dus hopen dat we na de 

lange winter nog 2 maanden volle zon krijgen. 
 
1-2-3 april:  
 
We beginnen de maand goed met ons laatste weekend.  Omdat er een 3D-film 
over uit komt, is het thema smurfen!!!!  Omdat de leiding vrijdag laat les heeft 
zouden we willen vragen aan de ouders om hun kind(eren) te brengen.  Het 
adres is Sneppenstraat 13 te Kessel-lo. Als u geen vervoer vindt kan u altijd 
een mail sturen.  Jullie worden daar verwacht met een gevulde buik om 20 uur 
en zondag worden jullie terug opgehaald om 12 uur op de weekendplaats. 
 
Zondag 10 april:  
 
Dit is een belangrijke vergadering voor het kamp want het is namelijk 
sjorvergadering.  Als je er zeker van wilt zijn dat je gerust kan slapen op kamp is 
afkomen de boodschap!!!! 
 
Zondag 17 april:  
 
Vandaag gaan we genieten van de vakantie en hopelijk van de zon om een 
mooie afsluiter te hebben van het scoutsjaar.  Een ding is zeker: er zal gesmuld 
worden. 
 
Zondag  24 april: Geen vergadering 
 
Maand mei: Zie achteraan in de Totem  
 
Stevige linker, 
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Nachtaapje (Stijn De Vooght)      0479/497.839 

Email: givers@reynaert-beatrijs.be 

 
 
 
 

 
 

 
Hebben jullie er zin in!? Jaaa! Hebben 
jullie er zin in!? JAAA!!! 
 
De frietjes waren een mega-super-

gemaan-groot-en-ook-wel-een-beetje-heel-veel 

succes!!! Met grote dank aan ouders en andere scouts 
die dit tot een succes hebben gebracht! 
 
Zondag 3/4:  
Dagvergadering. We gaan onze contacten met andere scouts versterken. 
Grote battle tegen Kruisboog-Hadewijch! 
Van 09.00 tot 17.30u. Vergeet geen picknick en een flesje water! 
 
Zondag 10/4: 
Aangezien we vorige maand de lokalen nog eens hebben opgeruimd (omdat er 
geen Givers waren op de voorziene dag) gaan we vandaag dan maar onze 
megacoole activiteit doen! 5euro meepakken; sportieve kledij is verplicht! En 
uw metrokaart. 
 
Zondag 17/04: 
Zijn jullie klaar voor Pasen? Dit kom je vandaag te weten!  
Normale uren en normale daden . 
 
Zondag 24/04  
Geen vergadering 
 
Maand mei:  
Zie volgende pagina 
 
 
 



LAATSTE MAAND SCOUTS VOOR WE OP KAMP 
VERTREKKEN ! 

 
 
Zondag 1 mei: Dag van de arbeid. Vandaag blijven we thuis om een 
beetje te werken in de tuin, voor school, in de keuken, … ?! 
 
Zondag 8 mei: Holapola! Dat begint hier al een beetje te kietelen! Stop.. 
Stop! Ik kan niet meer. Hihihihihi! We gaan met de hele groep naar 
Brussel om te tonen aan de andere jeugdbewegingen wat wij allemaal 
kunnen! “Stadskriebels” belooft weer een drukke dag te worden. 
Afspraak aan de lokalen om 10u met abonnement, picknick en drankje. 
Om 17u30 kunnen jullie rustig indommelen in de auto na een 
vermoeiende dag!  
 
Zondag 15 mei: Het kamp komt nu echt wel gevaarlijk dicht in de buurt. 
Jammer genoeg zullen we toch nog even moeten wachten (of studeren). 
Gelukkig mogen we al wat kampsfeer gaan opsnuiven op de Jambobru 
Startdag. Deze vergadering gaat door in Tour & Taxis. 
 
Er zijn twee mogelijkheden:  
 
Ofwel afspraak aan Tour & Taxis van 10u30 tot 16u. Eén van de leiders 
zal jullie daar opwachten aan de ingang. 
 
Ofwel afspraak aan onze scoutslokalen van 10u tot 16u30 met (indien 
mogelijk) abonnement.  
 
Wat staat er ons daar te wachten?  
 

Kapoenen en Welpen: Een heel ruime keuze aan activiteiten! 
 
Jonggivers:Zeepkistenbouw en zeepkistenrace  
 
Givers:Stadstrophy  

 
Vergeet jullie picknick en overwinningsdrang niet.  

 
Zo, dit was jammer genoeg de laatste scoutsmaand van het jaar. 
Hopelijk zien we jullie met goede resultaten massaal terug op Jambobru! 
Het belooft een onvergetelijk kamp te worden . Jihaaa! 
 
Groeten van de voltallige leidingsploeg! 



 
 
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/
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&c
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat

