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NOVEMBER 2013

Beste totemlezers,

Wat een eer dat ik het voorwoord mag schrijven voor onze tweede totem van het jaar!
September en oktober hebben weer eens bewezen dat wij, R&B, toch elk jaar fantastische
activiteiten houden. Niet alleen waren de jonggivers en givers onhoudbaar op het jeugdsportival,
ook de kapoenen en welpen hebben op hun eerste weekend de pannen van het dak gespeeld.
Nu dat we het zomeruur achter ons hebben laten liggen worden onze dagen korter en kouder.
Kinderen ( en leiding ) moeten de lokroep van de warme huiskamer weerstaan om
zondagmiddag in de kou naar de scouts te komen. Daarom hebben wij uw hulp nodig! Heeft u een
aanhangwagen? Onze lokalen hebben elke winter nieuwe mazout nodig om warm te blijven,
jammer genoeg is onze opslag te klein en te ver van de straat verwijderd om leveranciers warm
te maken om aan ons te leveren. Hierdoor moeten we zelf, met bidonnetjes, die tank vullen. Een
aanhangwagen is dan weer nodig deze bidonnetjes te vullen aan de pomp en te vervoeren naar
ons lokaal. Zo kunnen wij ook in de koudste winter dagen uw kind(eren) een warm lokaal
aanbieden.
November wordt een rustige maand. Normale vergaderingen op normale uren, met als
uitzondering de givers die aan een districtactiviteit zullen meedoen op ZATERDAG 16 november.
Alle givers van Brussel zullen zich dan wagen aan een enorm stadsspel.
Stel dat Moeder natuur sneeuw over onze daken strooit mag u altijd sleetjes meegeven. Wij
stellen graag een activiteit uit om met z’n allen te gaan sleeën! Wij zullen dit ook proberen online
te zetten indien we onze planning aanpassen.
Om af te sluiten een rijmpje:
September en oktober waren fijn,
Maar november zal nog beter zijn!
Stevige linker,
Nachtaapje

Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be

Yeaaaaaaah, weer een nieuwe maand aangebroken . De
maand november lijkt niet altijd de leukste maand want het begint
stilaan echt koud te worden, het regent veel en misschien vallen zelfs
de eerste sneeuwvlokjes al (maar dat is ook positief want dan kunnen
we een sneeuwballengevecht houden ). Maar dat slechte weer zal
ons niet tegenhouden om elke zondag, net als alle andere zondagen,
paraat te staan.
Wij Kapoenen kunnen tegen alles en iedereen, wij zijn stoer en wij
gaan door weer en wind. En natuurlijk gaan we deze maand veel toffe
spelletjes spelen die jullie zeker niet mogen missen!!

Zondag 3 november 2013
BOSSPEL !!! Haal allemaal jullie rubberen laarzen uit de kast want die
zullen jullie zeker en vast nodig hebben om dit spel aan te kunnen. Gewone
uren (14u tot 17u30).
Zondag 10 november 2013
We gaan de oude, klassieke spelletjes spelen die jullie mama en papa
ongetwijfeld ook kennen. Maar wie weet zitten er ook wel nieuwe
kringspelletjes tussen. Vandaag gaan we naar het park om een mix van
kring-, bal- en pleinspelletjes te spelen. Dat de beste mag winnen, zou ik
zeggen.

Zondag 17 november 2013
Zijn de Kapoenen sneller, slimmer en sterker dan hun leiding? Jullie zullen
het snel merken in het spel 1 TEGEN ALLEN. Bedenk thuis al maar een
plannetje hoe je de leiding kan uitschakelen door alle opdrachten tot een
goed einde te brengen.

Zondag 24 november 2013
Helaas pindakaas, laatste zondag van de maand = geen scouts . Rust
allemaal goed uit zodat jullie in december terug helemaal in form zijn om
ertegenaan te gaan!!!!! Tot binnen 2 weken.

Dikke knuffel van jullie leiding,
Spivo (Laura van Ham)
 0499/195833
Oryx (Elisabeth Porcher)
 0477/364735
Kameleon (Lara Roose)
 0494/359390
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

WELLL-PENNN,
Na oktober komt november… Na een super tof weekend en een
zondagje rusten is het weer tijd voor de scouts! Wat we deze
maand allemaal gaan doen, ontdekken jullie hieronder 

Zondag 03 november 2013
Nu het nog niet te koud is, nemen we de metro richting Grote Markt om Brussel
onveilig te maken! Jullie hebben het waarschijnlijk geraden: deze zondag spelen
we een stadsspel. De metro is niet gratis, neem dus je MIVB-abonnement mee!
Afspraak op de normale uren.
Zondag 10 november 2013
Het wordt gespeeld in het bos en het is een spel … rarara: we spelen een bosspel.
Doe aangepaste kledij aan die vuil mag worden en ook warm is. Afspraak op de
normale uren.
Zondag 17 november 2013
In november kan het al eens koud zijn: neem je leukste gezelschapspelen mee
naar de scouts, want het is gezelschapsspelenvergadering. Afspraak op de gewone
uren.
Zondag 24 november 2013
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering!

Blijven verwittigen als je niet kan komen!
Een stevige linker,

Akela (Edmond Jonckheere)
Rama (Paul Moyaert)
Ikki (Thomas Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0470/769485
 0471/465275
 0498/284109

Heyoooooooo Jonggivers !!!
Net een awesome weekend achter de rug ! Ondertussen zijn jullie toch zeker
allemaal uitgerust dus hebben we een zware planning voorzien voor deze
maand! Houd jullie maar klaar, en kom elke vergadering, zodat de andere
Jonggivers jullie niet hoeven te missen :p ! Kom allemaal steeds in volledig
uniform naar de vergaderingen, dit wil zeggen dat ook de groene broek
verplicht is en blijf verwittigen als je niet kan komen.
Zondag 3 november 2013
We gaan ons deze vergadering weer rot amuseren met onze
welbekende bal en pleinspelen, kom allemaal af, dit wordt weer een
topvergadering !!!! Gewone uren, aan de lokalen IN UNIFORM.
Zondag 10 november 2013
Neem allemaal jullie MIVB-abonnement mee want we gaan weer eens
lekker de metro gaan terroriseren met het ubercoole spel dat we voor
jullie hebben voorbereid. Kom voltallig, we zullen geen afwezigheden
dulden. Normale uren en aan de lokalen met jullie abonnement.
Zondag 17 november 2013
Deze vergadering gaan we na deze superactieve twee vergaderingen
warm binnen gezelschapspelletjes spelen, neem allemaal een spel
mee. En vergeet niet jouw grote glimlach mee te nemen ;-)
Zondag 24 november 2013
Geen vergadering zoals elke laatste zondag van de maand.

Een stevige linker,
Jullie leiding

Jako (Zeger Boels)
Picus (Constantin Porcher)
Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)
Flicka (Thibaud Moens)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)






0478/533498
0474/784877
0470/134339
0498/718294

Hey Givers,

Na ons mega cool weekend, de iets minder toffe
“periferische spelen” en de geniale lasershoot
vergadering is het weer tijd om samen op pad te
gaan! Wees klaar om het Belgisch klimaat te
overwinnen want er is weer veel voor jullie te doen
deze maand:

Zondag 3 november 2013
De rode duivels gaan naar Brazilië!! Zij hebben zich al gekwalificeerd hiervoor,
maar kunnen wij dit ook? Na een weekje vakantie om uit te rusten van het
weekend gaan we er vol tegenaan! Supporterskledij mag zeker! --normale uren—
Zondag 10 november 2013
De kat van de overbuurman van de postbode van iemand in de rij van de kassa
van de delhaize is overreden! Wie oh wie heeft dit gedaan? Trek je speurneus aan,
breng je sherlock holmes petje mee en vind de dader! –normale uren-Zaterdag 16 november 2013
Ja jullie lezen het goed! ZATERDAG vergadering i.p.v. zondag! Het is
districtsactiviteit voor de givers vandaag. Dit wil zeggen: met alle givers van de 9
scoutsen van Brussel. Wat we al kunnen verklappen is dat het een stadsspel
wordt… --We spreken af om 13u aan het lokaal en zijn om 17.30u terug. -Zondag 24 november 2013
Laatste zondag van de maand. Gebruik deze vrije zondagmiddag om eens te
reflecteren over je doen en laten. Kom je elke zondag in uniform? Goed zo! Kom je
elke zondag naar de scouts? Goed zo! Spreek je elkaar aan met Totems i.p.v.
namen? Goed zo! Anders kan je nu oefenen op het pompen dat je volgende
maand zal tegemoet komen.
Doe eens iets gek en bel/sms/mail de leiding eens als je niet kan komen!
Doe eens helemaal gek en kom eens allen in perfect uniform 

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Gazelle (Peter Degryse)
Mustang (Amaury Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0497/250872
 0476/579451

