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SEPTEMBER-OKTOBER 2013

Beste,
Deze maand begint er al weer een nieuw scoutsjaar. Dat betekent dat we van leiding afscheid
nemen , maar ook 2 nieuwe leiding verwelkomen . Wie waar in leiding zal staan blijft
momenteel nog een verrassing. De leidingsverdeling zal op speelse wijze achterhaald worden
tijdens de overgang. Er zijn ook wijzigingen in de groepsleiding. Nachtaapje en Oryx nemen wat
gas terug. Dat betekent dat ik, Jako, dit jaar groepsleiding zal zijn.
U kan uw kind(eren) al reeds inschrijven op onze site of op onderstaande link. Het lidgeld
bedraagt €40. Hierin zitten de 4-uurtjes voor elke vergadering, aankoop spelmateriaal en
volledige verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Nieuwe leden mogen 3 vergaderingen
proberen voor ze zich moeten inschrijven. Daarna zijn ze niet meer verzekerd.
http://reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=inschrijvingsformulier.php
Wat hebben september en oktober te bieden:
We beginnen het scoutsjaar op zondag 22/09 traditioneel met overgang. De leden kunnen wel is vuil
terug komen van deze vergadering zeker als het heeft geregend. Nieuwe kapoenen zijn altijd welkom
maar we raden dit af. Er worden wat wildere spelletjes gespeeld en dit kan ze misschien wat afschrikken.
Na de vergadering van zondag 29/09 houden we een receptie aan onze lokalen. Zo kan u de leiding van
uw kind(eren) beter leren kennen.
Zondag 06/10 gaan de jonggivers en givers een hele dag naar het jeugdsportival in Hofstade. Reserve
kledij kan handig zijn en vergeet zeker geen pick-nick.
19-20/10 gaan de kapoenen en welpen samen op hun eerste takweekend van het jaar.
25-27/10 is het de beurt aan de jonggivers en givers om samen op weekend te vertrekken.
Voor het volledige programma zie de rest van de totem.
Tot slot de kampdata van dit jaar:

Kapoenen: 26-30 juli
Welpen: 21-30 juli
Jonggivers: 18-30 juli
Givers: 16-30 juli
De begindatum van de givers ligt nog niet helemaal vast maar kan max 1 a 2 dagen verschillen.
Een stevige linker,
Jako

Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Uniform

Iedereen komt elke vergadering in perfect uniform (hemd, das, groene broek), behalve
als het vermeld staat in de totem dat je vuile kledij moet aantrekken. Elk nieuw lid
krijgt in het begin van zijn scoutsleven een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een
nieuwe 7 EUR
Kentekens

Het is vanzelfsprekend dat de kentekens niet « zomaar » op het hemd worden
genaaid. Kinderen die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste
vergadering, kunnen deze op het eind van de volgende vergadering komen halen.
Wie ze kwijt is moet ze zelf opnieuw kopen. Jaartekens van voorgaande jaren
kunne achteraan op het hemd genaaid worden.
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
REYNAERT-BEATRIJS
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Ahoi lieve Kapoentjes!
Het is nog heel even een raadsel wie jouw leiding wordt voor het
komende scoutsjaar. Sommigen zullen ons reeds kennen terwijl voor
anderen alles nieuw zal zijn. Eén tip kunnen we jullie alvast geven: we
zijn met drie! Nog een tip? We zijn echt alle drie onwaarschijnlijk leuk,
grappig, knap en getalenteerd. Nu heb ik mijn mond toch wel niet voorbij
gepraat zeker
Wat hebben wij zoal voor jullie in petto de komende weken?
Op 1 september, 8 september en 15 september kunnen jullie
nog rustig bij de opa en oma op bezoek gaan,
gezelschapsspelen spelen met broers en zussen, en vooral
reeds heel erg uitkijken naar de eerste vergadering.
Op zondag 22 september 2013 heeft onze jaarlijkse
overgang plaats. Dat is een traditie in onze scouts om bij het
begin van het scoutsjaar van je oude groep naar je nieuwe
groep te gaan door allerlei opdrachten tot een goed einde te
brengen. Het kan er soms wild aan toe gaan, daarom is het
misschien beter dat NIEUWE KAPOENEN nog één weekje
wachten. KAPOENEN DIE REEDS VORIG JAAR IN DE SCOUTS
ZATEN, worden om 10u ’s ochtends verwacht aan de lokalen.
Trek kledij aan die tegen een stootje kan want om 17u30 zal je
er niet meer zo proper uitzien.
Zondag 29 september 2013 is iedereen, ‘oud’ en ‘nieuw’ welkom! We gaan
elkaar beter leren kennen door middel van kennismakingsspelen. Neem al jullie
vriendjes en vriendinnetjes die geïnteresseerd zijn om bij ons naar de scouts te
komen mee. Het doel van deze vergadering is om op het einde van de dag
zoveel mogelijk namen onthouden te hebben. Gewone uren, nl. 14u tot 17u30.
Op zondag 6 oktober 2013 gaan we een gezelschapsspel in het groot en in
het echt spelen. Ganzenbord! Maar geen schrik, er zullen heus geen echte
ganzen zijn hoor . De leiding zal jullie allerlei leuke opdrachten laten uitvoeren
en wie op het einde van de dag op het laatste vakje staat, is de winnaar van
het spel. Gewone uren, nl. 14u tot 17u30.
Zondag 13 oktober 2013 trekken we de straten van Sint-Pieters-Woluwe in
en organiseren we een halsbrekende schattentocht voor jullie. Welk team vindt
als eerste de schat en kan met de buit aan de haal gaan? Gewone uren: 14u tot
17u30.
Van zaterdag 19 oktober tot zondag 20 oktober 2013 trekken we op
weekend samen de Welpen. Meer informatie hierover kunnen jullie terug vinden
op het WEEKENDBLAD. Het thema van dit weekend is SUPERHELDEN! Verkleed
jullie als Superman, Batman, Mega Mindy, Spider-Man, enz
Zondag 27 oktober 2013 is er geen vergadering
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hey hey welpjes,
Het is nu tijd om afscheid te nemen van de laatsejaars welpen en
de nieuwe welpjes te verwelkomen. Ook tijd om afscheid te
nemen van jullie oude leiders Hathi, Bagheera en Baloe.
Wie de nieuwe leiding is, kunnen jullie ontdekken op overgang 

Zondag 22 september 2013
Het nieuwe scoutsjaar begint vandaag met onze traditionele overgang. Vandaag
verwelkomen we de nieuwe welpjes en nemen we afscheid van de oude welpjes.
De nieuwe leiding voor dit jaar zullen jullie ook vandaag ontdekken.
Praktisch voor deze dag:
Afspraak om 10 uur aan de lokalen met:
- Kleren die vuil mogen worden
- Een pick-nick voor ’s middags, voor een vieruurtje zorgen wij.
Om 17u30 mogen jullie allemaal terug naar huis.
Zondag 29 september 2013
Wie kent er de buurt het beste? Het nieuw jaarthema is Spelen Bovenal Overal. Dit
wil zeggen dat we de buurt eens gaan verkennen als spelend! Afspraak op de
gewone uren. Na de vergadering (17u30) mogen de ouders op hun beurt de
lokalen verkennen op onze jaarlijkse receptie.
Zondag 06 oktober 2013
Neem maar een grote schep frisse lucht en je zaklamp want we duiken de mijn in.
Wie goed kan graven moet zeker afkomen ! Afspraak op de gewone uren.
Zondag 13 oktober 2013

Word ontdekkingsreiziger… We leggen een speel-parcour af in het BEL-vue
museum. De rest zien jullie ter plaatse. Afspraak om 13u00 aan de lokalen met
jullie MIVB-abonnement en 1 EUR. We zijn terug om 17u30.
Zaterdag 19 > zondag 20 oktober 2013
Weekend in Alsemberg! Meer info op het weekendblad in deze totem
Zondag 27 oktober 2013
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering.
Een stevige linker,
Jullie leiding
PS: blijven e-mailen, SMS-en en bellen indien je niet kan komen!
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

De wereld is in gevaar en zelfs de politie kan er niet meer aan uit geraken… Maar Spiderman is daar
 Waar ?
Lokalen Chiro Esperanto
Pastoor Bolstraat 21
1652 Alsemberg
 Tijdstip
We verwachten onze superhelden op zaterdag 19 oktober 2013 om 10u30 en ze
mogen terug op missie zondag 20 oktober 2013 om 12u30.
 Vervoer
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het weekendplaats.
Indien dit een probleem is, aarzel niet om de takleiding te verwittigen om een
oplossing te zoeken.
 Wat neem je mee ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Weekendgeld 15 EUR in een gesloten omslag met naam
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 Superhelden
Zaklamp

Voorzie ALLE kledingstukken met een naam. Elk weekend sluiten we af met
een berg kleren die van “niemand” zijn.

Halloowkes
nieuwe
en
oude
jonggivers
en
vaarwel
laatstejaars!
Na lang wachten en met het super toffe kamp nog in het
achterhoofd gaat het scoutsjaar deze maand terug beginnen.
Omdat dit de eerste totem van het nieuwe jaar is krijgen
jullie 2 maanden voor de prijs van 1.

Zondag 22 september 2013 :
Hoe kunnen we het jaar beter beginnen dan met overgang! Kom vanaf 10
uur mee ontdekken wie je leiding van dit jaar is. Dus breng allemaal een
pick-nick mee. De kans bestaat dat je vuil terug komt van de vergadering
dus hou daar rekening mee.
Zondag 29 september 2013 :
Ons eerste bosspel van het jaar is al meteen een klassieker Risk. Wie
verovert de wereld en wie zijn enigste gebied is een eiland in het midden van
de oceaan? Bedenk al maar een goede strategie. De veroveringstocht vindt
plaats tussen de gewone uren.
Zondag 6 oktober 2013:
Om bij klassiekers te blijven gaan we samen met de givers naar het
jeugdsportival te Hofstade. Vergeet ook deze keer je ook weer je pick-nick
niet. Reserve paar kleren en zwemgerief kunnen ook altijd van pas komen. Je
moet er wel vroeg voor opstaan want om 9 uur stipt word je aan het lokaal
verwacht, de bus wacht namelijk niet. Terug op het normale uur.
Zondag 13 oktober 2013 :
We gaan de stad in voor een stadsspel. Afspraak op de gewone uren en pak
je MIVB-abonnement mee.
Zondag 20 oktober 2013 :
Vandaag vertrekken richting park voor bal-en-plein spelen. Afspraak aan de
lokalen op de normale uren.
Vrijdag 25 > zondag 27 oktober 2013 :
Het eerste takweekend is een feit. Uren, thema enzovoort volgt op het
weekendblad.
Kom altijd in uniform naar de vergaderingen.
Mail, bel of sms de leiding als je niet kan komen!
Jullie nog onbekende leiding!
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hey lieve givertjes!
We nemen met spijt in ons hart afscheid van onze 2 `grote` jongens
maar daar tegenover staat dan weer wel dat we oneindig veel nieuwe
givers verwelkomen. Samen met weer een nieuwe leidingscombinatie
gaan we dit jaar onvergetelijk maken. Een fantastisch binnenlands kamp
waar we nu al de dagen voor af tellen, een nog succes rijkere
frietjesavond, en nog toffere activiteiten. En deze beginnen we zo:
Zondag 22 september 2013
Onze jaarlijkse overgang. We zijn met vele nieuwe givers dus wees talrijk
aanwezig! Ook om de nieuwe leiding het leven nog 1 maal zuur te maken...
Jullie worden om 10 uur met pick-nick aan de lokalen verwacht
Zondag 29 september 2013
Wie is die daar in zijn groene broek? En die in zijn scoutshemd? We leren vandaag
elkaar beter kennen door middel van old scool kennismakingsspelletjes! Zoek je
totem nog eens op en leer je medegivers kennen zoals nooit tevoren.
Zondag 6 oktober 2013
Bloso jeugdsportival... Jullie kennen het principe. Pick-nick meenemen en sportieve
kledij. Bij goed weer ook zwemgerief... We spreken om 9u af aan de lokalen en
zijn normaal om 17.30 terug.
Zondag 13 oktober 2013
We maken het Woluwe park onveilig vandaag. We spreken op het normale uur af
en doen kleren aan die vuil mogen worden...
Zondag 20 oktober 2013
De wereld gaat ten onder, 3 grootmachten strijden om het restje water.... Kies jij
de juiste kant? Neem je MIVB-abonnement mee voor een spannend metro spel!
Vrijdag 25 oktober > zondag 27 oktober 2013
Eerste weekend! Meer info volgt nog...
Laat A L T I J D weten als je niet kan komen, stel je voor dat je afspreekt met je
vriend(inn)en en niemand laat weten dat ze niet komen, niet tof....
Doe A L T I J D een groene broek, je das en scoutshemd aan ...
Tot op overgang,
Jullie geheimzinnige leiding

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

