Periode: november 2011
Verantwoordelijke uitgever:
Laura van Ham
Kloosterstraat 111
1700 Dilbeek

REYNAERT - BEATRIJS
B1212G
http://www.reynaert-beatrijs.be

Voorwoord
Beste geïnteresseerde lezers,
In september gingen we van start met onze overgang. We sloten
een prachtig, jammer genoeg ook iets minder zonnig, scoutsjaar
2010-2011 af en openden het nieuwe jaar met een receptie waar
het zonnetje wél aanwezig was. Een beter begin konden we niet
wensen.
Een nieuwe stroom leden vond de weg naar onze scouts en mag
voortaan onze scoutsdas met enige fierheid dragen. Dit brengt
mij bij twee belangrijke meldingen:
1) Schrijf jullie kinderen in op onze website http://reynaertbeatrijs.be zodanig dat zij verzekerd worden door Scouts &
Gidsen Vlaanderen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe leden
maar ook voor de ‘anciens’. Het lidgeld bedraagt slechts
35euro. In deze prijs zijn ook vieruurtjes inbegrepen.
2) Met uitzondering van de Kapoenen die enkel onze scoutsdas
moeten dragen, is iedereen verplicht om ons uniform te dragen.
Voor de Welpen is dit minstens een groene broek, een
scoutstrui en onze scoutsdas. Voor de Jonggivers en de Givers
komt daar een scoutshemd bij. Om jullie hierbij te helpen
laten wij op zondag 20 november, na de scouts, een paskoffer
komen. In deze paskoffer vinden jullie scoutstruien, hemden,
rokjes voor de meisjes, …! Jullie kunnen dan een bestelling
plaatsen en enkele weken later kunnen jullie de kleren bij ons
ophalen. Breng voldoende cash mee op zondag 20 november.
Wat de Welpen en de Kapoenen zeker niet mogen vergeten is hun
scoutsweekend op 5 en 6 november.
Volgende maand mogen jullie zich verwachten aan een “Meet the
Groepsleiding” waarin jullie een aantal interessante geheimen
zullen te weten komen van Sika en Nachtaapje.
Deze keer heb ik nog een klein mopje voor jullie:
3 bejaarden zijn over hun gezondheid en kwaaltjes aan het klagen.
De 70-jarige zegt: “Ik heb het volgende probleem: Ik word elke dag wakker
om 7uur en het duurt dan nog zeker 20 minuten eer ik kan plassen.”
De 80-jarige zegt: “Mijn geval is erger. Ik sta op om 8uur en zit minstens
30 minuten te draaien en te keren eer mijn darmen in werking schieten.”
De 90-jarige zegt: “Om 7uur plas ik als een paard en om 8uur doe ik mijn
hééél grote boodschap!”
“Wel, wat is dan het probleem?” vragen de anderen.
“Ik word pas wakker om 9uur…”

SP!VO

Hoipiepeloi Kapoentjes!
De eerste maand is voorbij gevlogen, vinden jullie ook niet? Gelukkig volgt er na een eerste
maand ook een tweede maand waarin we jullie heel erg veel plezier beloven. Blijf allemaal
naar de scouts komen en dan wordt het een gezellige boel!
Zaterdag 5/ zondag 6 november:
Tjongejongejonge, voor sommigen onder jullie staat het eerste scoutsweekend van dit jaar
voor de deur, voor anderen hun allerallerallereerste scoutsweekend van hun scoutscarrière!
Zijn jullie klaar voor dit grote avontuur? Blader dan een heel klein beetje verder en ontdek
wat jullie weekend in petto heeft.

Zondag 13 november: Vandaag gaan we op missie naar het
paracommandobos van
België! Wees in topvorm, trek je beste camouflagekleren aan en
kom met de
nodige discipline naar de vergadering! Gegroet!

Zondag 20 november: We trekken met z’n allen naar het park. We zullen er kunnen genieten
van de geur van het gras en de verdorde blaadjes die stilaan van de bomen vallen,... Meer
hebben we niet nodig om ons te wagen aan een groot parkspel.
Zondag 27 november: Joepie, we kunnen na zo’n drukke maand nog eens lekker lang
uitslapen. Laatste zondag van de maand en dus geen scouts
Een stevige linker,
Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constentin Porcher)
Mustang (Amaury Moens)
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo

0494/359.390
0474/784.877
0476/579.451
een mail)

Dag supermegacoolefantastico Welpen!
De herfst komt er al aan: De bomen worden kaal, jullie krijgen een rode neus en de sandalen
worden opgeborgen in de kast. Leg die dikke truien en sokken al maar klaar zo dat jullie
ready zijn voor een stevige maand! Lees maar even mee…
Zaterdag 5 en zondag 6 november:
Dit weekend is het eerste weekend van het jaar; zeker de
moeite waard om mee te komen en het niet te missen! Het
thema van dit weekend is fruit. Kom jij als Mevrouw Chiquita,
een pompelmoes of liever als een gevulde fruitschaal? Laat
jullie inspiratie er maar op los, wij zijn alvast benieuwd! Meer
info? Zie elders in totem!

Zondag 13 november: Zijn jullie klaar om te ravotten in het park? Doe jullie sportschoenen
en zweetbandjes al maar aan! Vandaag gaan we de traditionele bal- en pleinspelen doen!
Wij zorgen voor de baseballknuppel, het tennisraket en de voetbal! (Misschien doen jullie
best kleren aan die vuil mogen worden.) Normale uren aan de lokalen.
Zondag 20 november: Deze zondag trekken we naar onze hoofdstad. Wat we gaan doen is
nog geheim, ra ra ra! We kunnen jullie wel al zeggen dat het een stadsspel is! Zijn jullie
benieuwd? Dan is afkomen de boodschap! Vergeet zeker jullie metroabonnement niet..
Zondag 27 november: Jullie zijn zeker moe van zo’n drukke maand? Wel, wel, wel, jullie
mogen deze zondag eens uitrusten! Laatste zondag van de maand, geen scouts dus. Wij zien
jullie graag terug volgende maand!

Met een stevige linker van jullie welpenleiding!

Akela (Stijn De Vooght)
0479/497.839
Hati (Sébastien Durbecq)
0495/809.551
Baloe (Hanna Rechouk
0479/103.792
Raksha ( Pauline Deconinck )
0479/697.904
Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

WEEKEND WELPEN EN KAPOENEN.

Thema: Het supercoole thema fruit! Zorg dat jullie allemaal
verkleedkledij bij hebben.
Plaats: Paddegatstraat 53 te 1880 Nieuwenrode (achter de parochiezaal
de 'Mispelaer')
Tijdstip: Jullie worden zaterdag 5 november verwacht om 9u30
en zondag 6 november om 12u worden jullie terug opgehaald
door jullie ouders.
Wat ik allemaal in mijn rugzak steek:
• Weekendgeld (15 euro) in een envelop met je naam erop
• Uniform
• Matras, slaapzak, eventueel een deken
• Slaapkledij (pyjama, slaapkleed,…)
• Toiletgerief, handdoek, washandje
• Lange broek, korte broek, T‐shirts
• Voldoende ondergoed en kousen (indien deze nat zijn kunnen ze er dan droge aandoen)
• Dikke warme trui
• Een picknick voor zaterdagmiddag
• Regenjas en schoenen
• Verkleedkledij i.v.m. het thema
• Zaklamp (eventueel)
• Picknick voor zaterdagmiddag
• En jullie mooie glimlach!

Wij kijken er alvast naar uit,
De leiding! 

Hoyhoyyy Jonggivers !!!
WAW, net een fantastisch weekend achter de rug !
Iedereen heeft er ontzettend veel van genoten en wij
waren zo blij om weer een heel weekendje bij jullie te
zijn! We begonnen de kampsfeer wat te missen…
Ondertussen zijn jullie toch zeker allemaal uitgerust dus hebben we een zware
planning voorzien voor deze maand! Houd jullie maar klaar, en zie dat je er elke
zondag kan zijn, zodat de leiding en de andere Jonggivers jullie niet hoeven te
missen ;)! DUUUUUUUUUS …
Zondag 6 november :
Welke typische scoutsactiviteit hebben we nog niet gedaan? Bij welke activiteit
komen we heel wat onbekende mensen tegen? Bij welke activiteit verplaatsen we
ons telkens tot in het centrum van Brussel? Ja, jullie hebben het geraden hoor,
het is deze namiddag tijd voor ons eerste stadspel dit jaar!
Zondag 13 november :
Iedereen kent het principe van een fotospel wel. Jullie weten ook allemaal hoe
een schattenjacht in zijn gang gaat. Maar wat als wij jullie zouden zeggen dat
deze 2 spelletjes samen gespeeld kunnen worden… Kom maar af om het zelf te
beleven!
Zondag 20 november :
Het is weer eens tijd voor een oh zo aangenaam groot bosspel! We herinneren
ons allemaal hoe de paddenstoelen in elkaar gestort zijn vorige keer (sommigen
sneller als anderen…); wie weet wat voor avonturen we deze keer gaan beleven!
Niemand zou het willen missen .
Zondag 27 november :
 Geen vergadering vandaag. 

Jako (Zeger Boels)
0478/533.498
Gazelle (Peter Degryse)
0497/250.872
Oryx (Elisabeth Porcher)
0477/364.735
Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Beste Giverzzzzzzzzzzzzz,
The shizzle dat we vorige maand gedaan hebben, is om
trots op te zijn! De sfeer zit goed en het belooft alleen
maar nicer te worden!
De 6e november gaan we een keibien stadsspel spelen. We spreken, zoals
gewoonlijk, af aan de lokalen om 14u. Breng allemaal jullie abonnementen
mee van de MIVB. Wie er geen heeft hoeft niet te wenen in een hoekje maar
kan rekenen op het organisatorisch talent van zijn wicked leiders.
Op zondag 13 november gaan we ons wagen aan
cafésporten; we gaan met z’n allen naar een café trekken
waar we kunnen biljarten, kickeren, darten, poolen, enz.
Kortom het gaat keichill zijn. Breng ook 4€ mee indien
jullie iets kleins wensen te eten of te drinken. Ook hier:
abonnement meenemen.

Op 20 november gaan we een awesome bosspel spelen
met als thema PIRATEN, AAAARRRR!! Verkleed jullie als
zeerovers, Jack Sparrow of Piet Piraat en vind de
keiubercoole schat!

27 november is relaxtime met uw homies in jullie condo!

Tot zondag allemaal !
De Awesomste Giverleiding, aaaaaarrr!!

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)

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

