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Beste leden, ouders en andere totemlezers,
Het jaar is nu al goed en wel opgang gekomen. De kapoenen, welpen en jonggivers hebben zich goed kunnen uitleven op hun eerste weekend. Givers niet
getreurd want jullie zijn deze maand aan de beurt met een extra lang weekend
van 1-4 november.
Nu we toch al over data bezig zijn hier volgen er nog een paar om in uw agenda
te noteren:
het volgende takweekend: (22)-23-24 februari 2013
het groepsweekend: (22)-23-24 maart 2013
Data tussen ( ) is voor givers en jonggivers
Voor iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven voor dit scoutsjaar gelieve
dit te doen op onze site. Dit is belangrijk voor de verzekering van uw kind(eren).
Gelieve ook nog eens te controleren of u heeft betaald.
Voor diegene die een nieuw uniform of iets anders van de Hopper nodig hebben
en niet tot in Leuven geraken is er nu een oplossing. Je kan online bestellen op
hopper.be en je bestelling laten leveren op de Kolenmarkt 85 te Brussel in de Banier-winkel. Meer info kan u vinden op http://www.hopper.be/nl/winkel/info/
hopp-afhaalpunten-0
Dan nu nog een laatste mededeling. Op zondag 4 november voorzien wij een
2de handsverkoop van hemden, scoutspullen, broeken,… . Het is niet de bedoeling dat de scouts kleding overkoopt.
Verder nog veel plezier met het lezen van de totem en de rest van de maand november.
Een stevige linker,
Jako

Jako (Zeger Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Tijdstip

Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Gewone vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b
Kentekens

Nu iedereen zijn kentekens heeft ontvangen is het tijd om ze op het hemd te naaien.
Ter herhaling: de plaatsing van de kentekens is niet willekeurig. Met de afbeelding
hieronder kunt u wat beter op pad! Voor de kapoenen en welpen die nog geen hemd
maar wel een scoutspul: u kunt de tekens op dezelfde plaats naaien als op het hemd!
Verloren voorwerpen

In het nieuw lokaal ligt er nog steeds EEN BERG verloren voorwerpen van het voorgaande kamp. Gelieve na de vergadering te komen kijken als er niets van u zoon of
dochter daar ligt.

Hoi hoi Kapoentjes!
Het is stilletjes wat koud aan het worden en sommigen zitten al volop te kijken naar 6 december!!! Maar
eerst is er nog de maand november. En dat betekent
bij de scouts dat we ons nog super hard gaan amuseren
voor dat het begint te vriezen! Kijk snel naar wat we allemaal gaan doen!

kapoenen

Zondag 4 november 2012
Nu het nog niet te koud is om buiten te spelen, gaan we met de kapoentjes
naar het park van Woluwe om er een echt, traditiegetrouw, bosspel te
spelen. Trek kleren aan die vuil kunnen worden en kom naar het lokaal op
de gewone uren (= 14u >> 17u30)

Zondag 11 november 2012
We spelen vandaag een laddersspel spelen. Het is de bedoeling om
bovenaan de ladder te geraken, maar eens je boven ben moet je ook boven
blijven! Kom zeker af als de zondag een saaie dag is ! Gewone uren

Zondag 18 november 2012
Buiten wordt het alsmaar kouder, daarom houden we het vandaag rustig en
warm: we

gaan knutselen en gezelschapsspelletjes spelen! Neem jullie

gezelschapspelletjes mee naar de lokalen en we maken er iets tofs van. En
als het super koud is, dan hebben we misschien een verassing voor jullie!

Zondag 25 november 2012
Laatste zondag van de maand, zoals gewoonlijk geen scouts. Geniet van
een zondag’je rusten en hopelijk zien we jullie weer binnenkort!

Blijven verwittigen als je niet kan komen, dit helpt een stuk beter
bij het voorbereiden van de activiteiten
Mustang (Amaury Moens)
 0476/579451
Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Dag supermegacoole welpen!!
Na een week zonder vergadering en een fantastisch weekend is
jullie leiding weer bereid om een geweldige maand door te brengen!
Het is ook bijna winter vergeet dus julie dikke sokken niet, en
denk om altijd een jas of een dikke trui mee te nemen naar de vergadering
Zondag 4 november 2012
Jullie gaan jullie geluk met een dobbelsteen kunnen uitoefenen! Pas op
voor de gevangenis, het moeras en nog veel meer!! Maar je kunt ook wel
geluk hebben en een toertje door een veld vol bloemen! Gewone uren.

Vandaag trekken we het bos in! Vergeet zeker jullie dikke bottines niet
want lopen tussen de bomen staat zeker op het programma. Kom met volle
lading energie om er een geweldige vergadering van te maken! Gewone
vergadering

Zondag 18 november 2012
Kassa, kassa! Wat is de beste oplossing om zoveel mogelijk geld te
winnen? Of wil je een poging doen om de bank leeg te roven? Mis deze
vergadering zeker niet! Gewone uren

Zondag 25 november 2012
Het is weer al de laatste zondag van de maand en is er dus geen
vergadering. We kijken alvast al naar december uit, maar rust zeker goed
uit en geniet van je leven :-)
Een stevige linker van jullie
leiding

PS: blijven afzeggen
(SMS, mail, bellen) als
je niet kan komen!

Hati (Sébastien Durbecq)
Baloe (Hanna Rechouk)
Kameel (Janne Delva)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0495/809551
 0479/103792
 0475/298657

welpen

Zondag 11 november 2012

Hey Jonggivers !

jonggivers

Na een goedgevulde maand oktober, met onder andere een supermegacool weekend in Halle en een vermoeiende sportdag in
Hofstade, beginnen we nu aan een maand vol verrassingen, november. Spijtig genoeg gaan we elkaar iets minder zien deze
maand, aangezien er twee oud-groepsleiders elkaar het ja-woord
geven! Hierdoor zal er zondag 11 november geen vergadering zijn
voor jullie.
Zondag 4 november 2012
Wie is de dader? Welk wapen heeft hij gebruikt? Waar vond het misdrijf
plaats? Jaja, jullie hebben het zeker al door, vandaag is het cluedodag. Dit
betekent dat jullie allemaal met niet te propere (= vuile) kleren mogen
komen. Normale uren :)

Zondag 11 november 2012
Er is vandaag geen scouts, maar jullie kunnen een geschiedenisboek
openen bijvoorbeeld :)

Zondag 18 november 2012
We vrezen geen koud weer, we staan altijd paraat om in de bossen te
spelen, nooit komen we met een witte broek naar een vergadering, nog
met stadsschoenen! Maar soms knutselen we ook graag, een daarom gaan
we vandaag samen iets giiiiiigaaaaantiiiiiissschhhhhh knutselen!
Zondag 25 november 2012

Wie heeft er vergadering op de laatste zondag van de maand? Wij niet.

Stevige linker,
Jonggiverleiding
Gazelle (Peter Degryse)

Spivo (Laura van Ham)

Kameleon (Lara Roose)

Picus (Constantin Porcher)

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)

Yak (Paul Moyaert)

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

0497/250872
0499/198533
0494/359390
0474/784877
0470/134339
0471/465275

Hey Givers,
November zal een korte maand worden. Voor de
luierikken onder jullie misschien en welgekomen
fenomeen want het scoutsjaar was begonnen met 5
vergaderingen na elkaar J. Voor de gemotiveerde
givers geen nood! Want met maar de helft van de
activiteiten zal er gewoon dubbel zo hard geknald
worden. Dus hou u maar vast voor het extra lange
weekend!
Donderdag 1 >> Zondag 4 novermber 2012

Zondag 11 november 2012
Geen vergadering. Sika en Wouw zijn gisteren getrouwd en de leiding moet
hier nog even van bekomen.

Zondag 18 november 2012
Vandaag gaan we te samen cafésporten beoefenen. Voor dat jullie al
beginnen te dromen we brengen jullie nuchter terug naar het lokaal. Wat
gaan we dan wel doen op café: poolen, kikkeren, kaarten,…

Zondag 25 november 2012
Laatste zondag van de maand en dus traditie getrouw geen vergadering!

Laat altijd iets weten als je niet kan komen!
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
Jako (Zeger Boels)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0477/364735
 0478/533498

givers

We vertrekken op ons eerste takweekend op een voor jullie nog onbekende
locatie. Afspraak donderdag 1 november om 10u45 aan het centraal
station. We verwachten daar teug te zijn zondag om 13u. Deze uren zijn
nog onder voorbehoud. Wanneer er iets wijzigt zullen we dit tijdig laten
weten. Het weekendthema is VIP. Sommige weten het principe al kies een
VIP en pak hier verkleedkledij voor mee. Breng zeker genoeg warme kledij
mee! Een dikke slaapzak wordt ook aangeraden net zoals een trekrugzak.
En 40 EUR is het bedrag voor dit weekend!

