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Beste totemlezer of totemlezeres,
Het nieuwe jaar, genaamd “2013”, is reeds een tijdje uit zijn bedje! Nog steeds met zijn
slaapmutsje aan, wrijvend in zijn oogjes, maar zeker vastberaden en voorzien van een wijde
paraplu, huppelt het door de maartse buien heen, verlangend naar supertoffe scoutsvergaderingen. Dit klinkt al veelbelovend in mijn oortjes! Wat vinden jullie van een mix aan bosspelen, frietjes en vooral leuke momenten in scoutsverband gekruid met een zoet-sfeervol
Groepsweekend!? Wauw, ik sta er al van te springen! Ja, ja, huppel maar mee beste lezer want
je blijheid mag getoond worden.
Zondag 3 maart is er helaas geen scoutsvergadering. Een uitgelezen moment om eens goed
uit te rusten of met de familie samen op stap te gaan.
Zaterdag 9 maart is iedereen uitgenodigd op het nu wel traditionele frietjesavond georganiseerd door de lieve Givertjes. Kom allen daarheen voor een lekker pakje friet en een goede
babbel en steun zo de Givertjes bij hun geldinzamelactie om het tofste buitenlands kamp
EVER mee te maken. Kom zeker met de hele familie en al de vrienden eens langs en vergeet
jullie niet in te schrijven op de website van Reynaert-Beatrijs (http://reynaert-beatrijs.be).
Op Zondag 10 maart (met uitzondering van de Givers) en 17 maart is er een ‘gewone’ vergadering MAAR …
Het weekend van 23 tot 25 maart staat het tofste groepsweekend van het jaar op de planning met als thema ‘Barbie en Ken’, YEEEY. Wij, de groepsleiding, gaan ons best doen om er
iets speciaals van te maken! Meer informatie elders in de Totem.
Yak

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

Hallo kapoentjes,
Na ons tof weekend samen met de Welpen en alle andere activiteiten in februari, staan we weer klaar om
jullie met open armen te ontvangen. We hebben namelijk een super-cool programma gemaakt en met daarbij een weekendje met de hele groep! We rekenen op jullie !

kapoenen

Zondag 03 maart 2013
Uitzonderlijk geen vergadering! Vorige week was het weekend...

Zondag 10 maart 2013
Met het opruimen van de lokalen hebben we een dikke zware doos
gevonden met daarin een kaart. We denken dat het een schatkaart is met
op het eind misschien een schat? Het is natuurlijk veel leuker om samen die
schat te gaan zoeken! Kom je mee? Gewone uren

Zondag 17 maart 2013
Vandaag mogen jullie het opnemen tegen de leiding. Met hoe meer jullie
zijn, hoe meer kans jullie hebben om tegen ons te winnen. De verdere
uitleg krijgen jullie de dag zelf te horen! Afspraak om de gewone uren

Zaterdag 23 maart > zondag 24 maart 2013
Na een maand tijd, is het moment weer
aangebroken om samen met jullie op
weekend te vertrekken. Vergeet alvast je
verkleedkledij niet. Verdere info staat in
het midden van de totem op het
weekendblad

Een stevige linker,

Mustang (Amaury Moens)
 0476/579451
Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Zondag 03 maart 2013
Uitzonderlijk geen vergadering. Vorige week was het weekend

Zondag 10 maart 2013

Zondag 17 maart 2013
We spelen een groot bosspel. Vergeet zeker je scoutsschoenen en
volgeladen batterijen energie niet, want we gaan zwaar spelen! Gewone
uren

Zaterdag 23 > zondag 24 maart 2013
Het is pas een maand voorbij maar ja het is weer weekend!!! J Deze keer
met iedereen samen : groepsweekend!! Meer informatie vinden jullie op
het weekendblad.

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

Vandaag gaan we knutselen! Onze koe moet af!! Maar dat zal zeker niet
de hele vergadering duren!! We trekken zeker het park ook in, we zijn er
al lang niet meer gaan spelen en lopen!

Praktisch
> Kapoenen en Welpen:

- 23 maart om 10u00 in Merchtem
- 24 maart om 12u00 in Merchtem

> Jonggivers en Givers:

* 22 maart om 19u00 in Merchtem
* 24 maart om 12u00 in Merchtem

Adres: Mieregemstraat 23B, 1785 Merchtem

Thema
Aangezien het een groepsweekend is, is het thema voor alle takken Barbie en Ken. Gebruik je creativiteit!

Weekenduitrusting
> Weekendgeld 15 EUR Kapoenen en Welpen
> Weekendgeld 20 EUR Jonggivers en Givers
> Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel das)
> Matras, slaapzak & eventueel een extra deken
> Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
> Toiletgerief, handdoek, washandje
> Lange broek, korte broek, voldoende t-shirts
> Voldoende ondergoed en kousen > Dikke warme trui
> Regenjas en schoenen
> Verkleedkledij in verband met het weekendthema Barbie en Ken
> Zaklamp

Indien je niet kan komen naar een vergadering/weekend, verwittig dan tijdig de leiding
(via mail/gsm), zodat zij hun activiteiten kunnen aanpassen.

Liefste Jonggivertjes,
Na het luxueuze weekend op TOP-lokatie in Eizeringen, springen we de
maand maart binnen. Hopelijk gaat het wat opwarmen want er staan
TOFFE activiteiten op het programma.

jonggivers

Zondag 03 maart 2013

Geen vergadering. Eindelijk wat vrije tijd om goed uit te rusten van het
koude scoutsweekend.

Zondag 10 maart 2013

Na de lekkere frietjes te hebben gegeten op frietjesavond, gaan we met
zijn allen een megakeiubertof bosspel spelen met als thema PIRATEN. Kom
zeker verkleed in jullie mooiste zeeroverspak en bereid jullie voor op een
heuse schattenjacht.

Zondag 17 maart 2013

Vandaag gaan we de metro van Brussel nog eens onveilig maken met een
metrospel. Neem allemaal jullie abonnementen van de MIVB mee (als jullie
er een hebben) en bereid jullie voor op een namiddag vol plezier.

Vrijdag 22 maart > zondag 24 maart 2013

WOOW, het is weer scoutsweekend! Deze keer met iedereen van R&B. Het
thema is BARBIE en KEN. Meer informatie vind je elders in de Totem.
Zondag 31 maart 2013

Geen vergadering, laatste zondag van de maand

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

Maart, wat een uitdagende maand! Frituur ‘Givers R&B’ opent zijn deuren, de metro wordt onveilig gemaakt, iedereen heeft plots voortdurend het melodietje van
“I’m a barbie girl” in gedachten en tenslotte gaan wij een vergadering vol verrassingen tegemoet bij Akabe!

Zaterdag 02 maart 2013
Activiteit met Akabe: de schattenjacht! Zoals Kolibrie zegt à It’s gonna be,
... wait for it, ... LEGENDARY !!! Jullie worden op dit adres verwacht:
L.Demesmaekersstraat 61 te Ganshoren (1083 Brussel). Jullie kunnen er
geraken met de tram 19 of met de bussen 87 en 84. Zorg er voor dat jullie
er al om 13u45 zijn; de vergadering begint om 14u en eindigt om 17u.

FRIETJESAVOND. Vanaf 12u gaan we allemaal samen aan de slag om er
een succesvolle avond van te maken! Via onze facebookgroep zullen we
nog eens polsen wie er een friteuse zou kunnen meenemen. Indien jullie
thuis iets hebben liggen waarmee je het lokaal zou kunnen versieren om
het daar gezellig te maken, neem maar mee! Het is verplicht om vandaag
aanwezig te zijn en om jullie volle inzet te tonen!

Zondag 17 maart 2013
Deze keer geen uitvluchten: we spelen ECHT het metrospel! Gewone uren.

Vrijdag 22 > zondag 24 maart 2013
Groepsweekend! Lees de pagina betreffende het weekend en check vooral
het thema. We weten ondertussen dat jullie heel sterk zijn in het naar
boven halen van de meest originele outfits; we zijn benieuwd!

Laat altijd iets weten als je niet kan komen.
Groetjes,
De leiding

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

Zaterdag 09 maart 2013 (vanaf 12u00)

