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VOORWOORD 
 

Beste leden, ouders, leiding en andere lezers, 
 

Oryx heeft het al eens gezegd in de vorige Totem, maar nu is het mijn beurt: 
GELUKKIG NIEUWJAAR ALLEMAAL!!!! 

 
Een nieuw jaar begint weer, 2012. Sommigen zeggen dat we allen dit jaar zullen 
vergaan, maar ik zeg jullie: REYNAERT-BEATRIJS blijft altijd bestaan... ! 

 
Hopelijk geniet iedereen goed van zijn/haar welverdiende kerstvakantie, met al 

die leuke feesten, na zo’n zware examenperiode. Helaas pindakaas is het 
grootste deel van de leiding nog maar net begonnen met blokken. Laat ons 

allemaal duimen voor die sukkelaars! 
 

In deze eerste scoutsmaand van 2012 vliegen we er direct eens goed in! Of toch 
bijna direct, want de eerste vergadering is pas op 15 januari. Ondanks de koude, 
de regen of de sneeuw (als die er al is), wordt het zeker een gazellige maand, … 

euh… gezellige !  
 

Verder wil ik iedereen nog eens de datum voor ons supercool groepsfeest 
meedelen: 28/29 april 2012. Wees allen zeker aanwezig en breng de hele 

familie maar mee!  
 

De Givers doen dit jaar ook weer een heerlijke frietjesavond. Deze zal doorgaan 
op zaterdag 17 maart! Lekker smullen met die knullen!  

 
Namens heel de leiding: 
 

We wensen je een nieuw jaar 
bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig! 

Een stevige linker, 
Gazelle 



De maand januari is zeer bijzonder om verschillende redenen: 
 
1) Januari is de eerste maand van het jaar. 
 
2) Januari begint voor de Kapoenen, Welpen, Jonggivers en Givers met 
een welverdiende vakantie. 
 
3) Januari is voor sommige leiders een periode van hard studeren of 
“blokken”  
 
 
Daarom ziet januari er een beetje gekker uit dan andere maanden .  
 
DEZE BLADZIJDE GELDT VOOR ALLE TAKKEN!  
 
 
Zondag 1 januari 2012: Nieuwjaarsbrieven voorlezen, de familie bezoeken, bekomen van een stevig 
Nieuwjaarsfeestje, lekker eten, eventueel nog cadeautjes openen, … De eerste dag van het jaar is zo 
al druk genoeg. Geen scouts! 
 
Zondag 8 januari: Met spijt in het hart melden we jullie dat er ook vandaag geen scoutsvergadering.  
Niets belet jullie om een sneeuwbalgevecht te houden, te sleeën of Driekoningen te zingen! Zoek 
jullie scoutskameraadjes op .  
 

 
 
Zondag 15 januari: Beste schaatskoningen, beste schaatskoninginnen, 
vandaag is het jullie dag om uit te pakken op de schaatsbaan! Draai een 
aantal pirouetten. Organiseer een race. Vorm de langste schaatstrein ter 
wereld. Help anderen die minder goed kunnen schaatsen. Voor ieder wat 
wils van 9u30 tot 12u. Afspraak aan Poseidon (metro Tomberg) met 4euro in 
een enveloppe, handschoenen en dikke, lange sokken.  
 

 
 
Zondag 22 januari: Jullie leiding of vervangleiding heeft voorzien in een superfantastischkeileuk spel 
per tak. Hilariteit en plezier verzekerd. Gewone uren: 14u tot 17u30. Vergeet jullie zeker niet lekker 
warm aan te kleden.  
 
 
Zondag 29 januari: Laatste zondag van de maand.  
 
 
 
Een stevige linker van de voltallige leidingsploeg!  



Meet the groepsleiding 
 

 
Naam: Elisabeth Porcher 
 
Totem: Oryx 
 
Tak en/of functies: Jonggiverleidster 
 
Geboortedatum: 02/09/1990 
 
Geboorteplaats: Parijs 
 
Status: vrijgezel 
 

Bijnamen: Eli, Elisachouette, Lili, Lizzie 
 
Studies/werk: 3de jaar verpleegkunde, volgend jaar master in de verpleegkunde en dan gaan werken 
in de gerontopsychiatrie 
 
Lengte en schoenmaat: 1m72 en schoenmaat 40 
 
Hobby’s: Scouts, afspreken met vrienden, plasma geven, city trips doen 
 
Favoriete gerecht: Koninginnenhapje van de Alma in Leuven 
 
Favoriete dier: mijn knuffelbeer 
 
Favoriete TV-programma en/of film: “How I met your mother” 
 
Favoriete onenightstand: Ryan Gosling.  
 
Leukste scoutservaring: Er zijn er veel! Enkele voornaamste:  Tijdens mijn 2de Giverjaar op  
buitenlandskamp in Griekenland, toen we een trekking in de bergen deden en in openlucht telkens 
ergens sliepen, zijn we ooit wakker geworden tussen schapen. Ook toen we (wolfachtige)honden 
tegen kwamen tijdens onze tocht en ik de adrenaline in mij voelde opkomen.  Niet te vergeten toen 
ik van mijn 1ste buitenlandskamp in Letland terug kwam met rood haar.  
 
Leukste scoutsspel: GO IV! Stadsspel als je zotte dingen doet en zeker ook nog ontsnappingstocht 
 
Toekomstige namen van je kinderen: Arthur voor mijn eerste kind (jaja, het zal een jongen zijn) en 
dan Coralie, Charline, .. De papa mag ook nog zijn gedacht zeggen, zolang hij Arthur maar aanvaardt. 
 
Grootste angst: Dat ik door een haai word opgegeten 



 
Levensmotto: You’re not fully dressed until you wear a smile 
 
Grootste wens naar de toekomst: Dat ik nog de kans krijg om veeeeel te reizen in leuk gezelschap! 
 
Beste mop: Aan iemand die door omstandigheden zich niet veel meer herinnert van de avond 
voordien laten geloven dat hij een hele hoop dingen heeft uitgespookt. 
 
 

 
 

Meet the groepsleiding 
 

 
Naam: Constantin Porcher 
 
Totem: Picus 
 
Tak en/of functies: Kapoenenleider 
 
Geboortedatum: 16/03/1994 
 
Geboorteplaats: Waregem 
 
Status: ingenomen 
 

Bijnamen: Juif 
 
Studies/werk: Handelsingenieur 
 
Lengte en schoenmaat: 175cm en een 43 
 
Hobby’s: Scouts, ski, Skyrim (een computerspel) 
 
Favoriete gerecht: Pizza met frieten en andalouse. Frieten in de pizza zetten, saus erbij, en in twee 
plooien!  
 
Favoriete dier: de kat 
 
Favoriete TV-programma en/of film: De beste serie die ik tot nu toe gezien heb is “Games of 
Thrones”. Mijn lievelingsfilm blijft “The Gladiator”.  
 



Favoriete onenightstand:  Een puzzel 
 
Leukste scoutservaring: Totemisatie, een eigen pizzaoven maken op eerste Giverkamp, 
buitenlandskamp in Portugal, enz. 
 
Leukste scoutsspel: Dropping 
 
Toekomstige namen van je kinderen: Haha :D Caroline is nice.  
 
Grootste angst: Zonder Kapoentjes op kamp vertrekken. 
 
Levensmotto: Don’t feed the troll. 
 
Grootste wens naar de toekomst: Nog vele jaren leiding zijn! 
 
Beste mop: Welke zijn de minst aardige vruchten? De frambozen. 

 
 
 
 

een Mopje 
 
 

Jantje gaat op school naar het toilet, waar hij zijn meester tegen komt. 
De meester vraagt aan Jantje: “Hebben je ouders je niet geleerd om na het plassen je 
handen te wassen?” 

“Nee” zegt Jantje, “mijn ouders hebben het slimmer aangepakt, ze hebben me onmiddellijk 
geleerd om niet op mijn handen te plassen.” 

 
 
 
 
 

nog een Mopje  
 
 
Mies gaat voor het eerst met haar ouders uit eten. Het is een vrij nieuwsgierig meisje en ze stelt de 
meest uiteenlopende vragen. Op een gegeven moment vraagt Mies: 'Wat betekent "bereid volgens 
recept van het huis" eigenlijk?' Haar vader is al dat gevraag helemaal zat en moppert: 'Nou dat lijkt 
me logisch. Dat is net zoals thuis. Te veel zout en aangebrand.' 



 
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/
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