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Voorwoord 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 
Het is reeds tijd voor de tweede totem van 2012! Iedereen is nog aan het bekomen van de 
feestdagen maar februari laat niet op zich wachten. Nu de examens van de leiding achter de 
rug zijn, krijgt iedere tak zijn “normale” leiding terug. Aangezien er weer tijd is om 
vergaderingen in elkaar te knutselen, mogen jullie het één en ander verwachten !  
 
Zondag 5 februari is een groot deel van de leiding aan het genieten van een welverdiende 
skivakantie dus staat er een groepsspel op de planning. Dit is ook de laatste vergadering met 
Oryx die de week erna op Erasmus naar, ja, toch wel het warme Spanje vertrekt! Maar niet 
getreurd, ze zal terug zijn tegen het kamp en er is mega coole vervanging voorzien ! 
 
Zondag 12 februari is het tijd voor de jaarlijkse zwemvergadering. Opgelet: dit jaar gaan we 
naar het begijntjesbad in Overijse! Verdere informatie vind je bij jouw tak.  
 
Zoals ik reeds via mail heb doorgestuurd, hier nogmaals de data voor het kamp: 

Kapoenen: 23 tot 28 juli 2012 
Welpen en jonggivers: 19 tot 28 juli 2012  
Givers: Begindatum nog niet exact gekend. Einde kamp 28 juli 2012 

 
Het kamp zal doorgaan in Wodecq op 60km van Brussel. Verder informatie krijgt u in de 
kamptotem.  
 
Noteer ook alvast in jullie agenda dat we 14 en 15 april op groepsweekend gaan. Dit jaar 
trekken we naar Mechelen.  
 
Tot slot zou ik jullie allen graag uitnodigen voor zowel de Givers hun frietjesavond op 
zaterdag 24 maart in onze lokalen. Als voor het groepsfeest in het Lutgardiscollege te 
Oudergem. Dit zal doorgaan op zaterdag 28 en zondag 29 april.  
 
 
Een stevige linker, 
Sika 
 
 
 



Kameleon (Lara Roose)       0494/359.390 
Picus (Constentin Porcher)                                                      0474/784.877       
Mustang (Amaury Moens)                                                       0476/579.451 
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Beste Kapoentjes,  
 
De eerste maand van het jaar zit er reeds op. De tijd vliegt toch als je je 
amuseert! Na een wat kalmere maand januari is jullie super mega coole leiding 
er weer helemaal klaar voor en hebben we heel wat tijd om spelletjes uit te 
werken voor jullie en om ons elke zondag allemaal samen ongelofelijk hard te 
amuseren!  
 
Dit is wat we deze maand gaan doen: 
 
Zondag 5 februari : Het is tijd voor een groepsactiviteit om de leden van de 
andere groepen van onze scouts is beter te leren kennen. De Welpen, de 
Jonggivers en de Givers. (Gewone uren, 14u – 17.30u)  
 
Zondag 12 februari : Haal jullie zwembandjes, zwembroeken en zwembril maar 
uit de kast want we gaan zwemmen in het overcoole zwembad van Overijse. 
Vergeet jullie zwemmuts + 3€ niet. Gewone uren; maar we spreken wel af ter 
plaatse: Begijntjesbad, Begijnhofplein, 3090 Overijse.   
 
Zondag 19 februari : Het is lang geleden, maar ja, we gaan nog eens een 
“gewone” vergadering hebben met de Kapoentjes. Trek jullie vuilste kleren aan 
want we gaan ons vuil maken voor het leuke bosspel … (Gewone uren)  
 
Zondag 26 februari : Jammer genoeg is dit weeral de laatste zondag van de 
maand. Dus zoals gewoonlijk geen vergadering maar laad jullie batterijen eens 
goed op zodat jullie in topvorm zijn volgende maand.   
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Well helloooo there allerliefste Welpjes!  
 
Na een leuke maand met ijsschaatsen, Driekoningen zingen, nieuwjaarsbriefjes voorlezen, en 
je vooral volproppen met veel lekkers, komen er in februari weer een hele boel fantastische 
vergaderingen aan!   
 
Hier is dan de romantische totem voor februari ☺: 
 
 
5 februari: Vandaag gaan we met z’n allen een super-mega-groot-giant-large-big spel spelen, 
het wordt dus een groepsactiviteit. Allemaal komen zou ik zeggen, want om een super-
mega-groot-giant-large-big spel te spelen heb je veel gemotiveerde coole sterke Welpen 
nodig! Gewone uren aan het lokaal. 
 
12 februari: Op deze dag gaan we nog eens ons elegant 
zwembroekje, of ons glamoureuze badpak aantrekken om 
onze jaarlijkse baantjes te zwemmen, plonzen in het 
heerlijke water, tikkertje in het water te spelen, van de 
glijbaan af te wieeeepen. Hehe. Vergeet dus zeker je 
zwemgerief (+muts!!) en 3 euro niet, en we zien elkaar 
aan het zwembad van Overijse, (Begijntjesbad, 
Begijnhofplein, 3090 Overijse), om 14u, en hier komen 
jullie ouders jullie ook terug halen om 17u30.  
 
19 februari: Deze vergadering is een surprise. Wie wil het weten? Wie wil het weten? De 
leiding niet, die weet het al. Misschien zijn er Welpjes die het willen weten? Wel trek je 
stoute kleren en je dikke sokken dan maar aan en kom met een lach op het gezicht naar de 
afgesproken plek! (voor degene die het niet door hadden: de afgesproken plek = het lokaal) 
 
26 februari: Geen vergadering, blijf maar lekker onder je warme dekens met een warme 
chocomelk in het ene hand en een koekje in het ander hand. 
 
Met een stevige linker van jullie welpenleiding!  
 

 



 
 
 
 

 
 
 
Aan allen die dit lezen: Proficiat..!! Aan allen die dit 
niet lezen: minder proficiat! 
 
Na die drukke eerste maand van 2012, gaan we een 
nog drukkere (maar ook kortere) tweede maand 
tegemoet!  Wij, de leiding, hopen van harte dat jullie allemaal in topvorm 
zullen zijn, net zoals ons! 
 
ZONDAG 5 februari  
 
We gaan met z’n allen een kweenihoecool groepsspel spelen!!!  
Afspraak op het normale uur aan de lokalen. BE PREPARED! 
 
 
ZONDAG 12 februari 
 
Ik ben een heel klein visje in een zee van...eum...water... We gaan zwemmen in 
Overijse!!!!! Een leuk zwembad, een wildwaterbaan.... het wordt geweldig! Dus 
pak allemaal al maar je handdoek en zwemgerief!  PLONS!!!!! Afspraak om 
14u aan het Begijntjesbad, Begijnhofplein, 3090 Overijse mét 3€, zwemkledij + 
badmuts.  
 
ZONDAG 19 februari 
 
Laatste vergadering van februari gaan we toch eens iets doen met enkel de 
Jonggivers! Allemaal zeker komen, dan spelen we een groot spel! 
 
Zondag 26 februari 
 
Laatste zondag van de maand = geen vergadering  
 
 
 
Jako (Zeger Boels)      0478/533.498 
Gazelle (Peter Degryse)      0497/250.872 
Oryx (Elisabeth Porcher)     0477/264.735 
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 



Spivo (Laura van Ham)      0499/198.533 
Paul Moyaert       0471/465.275 
Maraboe (Servaas Boels)     0476/617.931 
E-mail: givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

 
 
 
 

 
 
 
Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, ik ben behoorlijk 
vrolijk, zo vrolijk was ik nooit! Dit is het gevoel dat jullie leiding 
heeft omdat ze jullie eindelijk terug zullen zien. En omdat het voor 
ons zo lang geleden is, beloven we er een trop niet normaal zalig 
bien maandje van te maken.  
 
Nog even twee belangrijke punten vermelden: 
 

1. We zitten met twee wanbetalers bij de Givers. Een zekere 
M. en R. moeten nog hun bijdrage voor de pizza’s betalen. 
Gelieve dit eerstvolgende zondag in orde te brengen .  
 
2. Gelieve de Totem (a) te lezen, (b) tijdig te lezen!!!! 
Diezelfde M. als hierboven, stuurde mij om 13u55 een sms dat 

hij niet kon komen naar de vergadering, terwijl de vergadering om 9u begon. Ook 
R. maakte deze fout reeds dit jaar.  
 
Het programma:  
 
Zondag 5 februari: Kapoenen, Welpen, Jonggivers en Givers zullen zich vandaag verenigen 
en de strijd tegen elkaar opnemen. Dit is meteen ook de laatste vergadering met Oryx die 
nadien richting Spanje vertrekt. Zwaai haar met z’n allen uit! Gewone uren: 14u tot 17u30 
 
 

Zondag  12 februari: Competitie in het zwembad: Wie heeft 
het meest gedurfde badpak of zwembroekje aan? Wie durft 
zonder handen van de glijbaan? Wie kan het snelst 
zwemmen? Wie maakt de meest sierlijke 
aquagymbewegingen? Wie is de beste redder? Kom dat zien, 
kom dat zien van 14u tot 17u30 in Overijse. Afspraak ter 

plaatse (adres te vinden bij andere takken, zo lezen jullie ook nog eens de totem) met 3€. 
Vergeet ook niet je meest sexy zwemmuts mee te nemen.  
 
Zondag 19 februari: Zaterdag 24 maart staat onze frietjesavond op het programma. Tijd om 
onze koppen bij elkaar te steken en de nodige voorbereidingen te treffen. Zo kunnen we ook 
nog eens chillen in onze “chambre de …” , je weet wel, die mooie Giverplek ! Wees 
aanwezig.  
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Meet the leiding 
 
 
Naam: Lara Roose  
 
Totem: Kameleon  
 
Tak en/of functies: Kapoenenleidster 
 
Geboortedatum: 31/10/1993  
  
Geboorteplaats: Ukkel  
 
Status: Verliefd  
 

Bijnamen: Aral  

Studies/werk: 6de middelbaar  

Lengte en schoenmaat: 1.69m en schoenmaat 40  

Hobby’s: Ski, paardrijden en in de zomer soms gaan lopen  

Favoriete gerecht: Pasta met zalm  

Favoriete dier: Paard  

Favoriete TV-programma en/of film: Gossip girl  

Favoriete idool: Mijn mama  

Leukste scoutservaring: Buitenlands kamp naar Zweden  

Leukste scoutsspel: Ontsnappingsroute  

Toekomstige namen van je kinderen: voor een meisje: Eleonaure en een jongen: Nathan  

Grootste angst: Honden  

Levensmotto: “everything’s gonna be alright” alles komt altijd wel goed.  

Grootste wens naar de toekomst: Dat ik later gelukkig word en nog lang bij de scouts mag 
blijven  
 
Beste mop: Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet plassen roept hij 
oma en zegt;" Ik moet piesen oma" . "Maar Jantje", zegt oma, "dat is niet zo netjes zoals jij 
dat zegt." "Ja, maar ik moet zo nodig piesen oma" "Laten we afspreken dat je vanaf nu 
fluiten zegt in plaats van piesen." Als Jantje 's nachts wakker wordt door een nare droom 
mag hij van opa in het bed van opa en oma komen liggen. Na een tijdje stoot hij opa aan en 
zegt hij dat hij nodig moet fluiten. "Maar Jantje", zegt opa, "dat kan toch niet midden in de 
nacht, zo wordt oma nog wakker!" "Maar opa, ik moet echt heel nodig fluiten!" "Nou vooruit 
dan maar", zegt opa. "Doe het dan maar even heel zachtjes in mijn oor." 
 



Meet the leiding 
 
 

Naam: Hanna Rechouk 

Totem: Ani 

Tak en/of functies: Welpenleidster 

Geboortedatum: 13 september 1994 

Geboorteplaats: Jette 

Status: / 

 

 

Bijnamen: Hannie, Hanz, Hannake, … 

Studies/werk: Economie moderne talen, laatste jaartje! 

Lengte en schoenmaat: 1m68 en maat 39 

Hobby’s: SCOUUTS (duuuuuuh :D), ballet en tennis 

Favoriete gerecht: Lasagne, rode kool met patatjes en worstjes, spinazie, bloemkool met 
witte saus, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Favoriete dier:  een kat 

Favoriete TV-programma en/of film: So you think you can dance, Koppen, de Pfaffs, van 

vlees en bloed, Jersey Shore, …  

Idool: Lykke Li 

Leukste scoutservaring: Een soort van mitrailleursnest/verstoppertje/jagersbal-achtig spel in 
de bosjes van Portugal, groepskamp in Macon, alle kook-momenten en aan tafel zitten-
babbelen-momenten met de zonsondergang… 
 
Leukste scoutsspel: ontsnappingsroute en verstoppetje! 

Toekomstige namen van je kinderen: William, Yamina, …  

Grootste angst: Dat iedereen dood gaat en dat ik alleen op de wereldbol overblijf. 

Levensmotto: Happiness is only real when shared 

Grootste wens naar de toekomst: Dat de scouts nog eeeeuwig and forever and ever and ever 
and ever en altijd blijft bestaan! 
 
Beste mop:  High five! (ik raak je hand niet, glijd met mijn hand over mijn hoofd en zeg ‘in de 
wind zoek een andere vriend’) hihihihihi 
 



 
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
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