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JANUARI 2014

Beste leden, ouders, scoutssympathisanten,
Eerst en vooral wensen wij, de leidingsploeg , iedereen een zeer GELUKKIG NIEUWJAAR toe!
Een nieuw jaar is weer eens begonnen, 2014. Het jaar dat onze Belgen het wereldkampioenschap
in Brazilie gaan winnen (?).
De scouts zal dit jaar zeker en vast nog leuker worden dan vorige jaren. De leiding staat na een
goed nieuwjaarsfeest weer op en top klaar om jullie te entertainen.
Januari is natuurlijk wel een speciale maand. Jullie hebben net genoten van een welverdiende
vakantie na de zware examens, maar nu is het aan een groot deel van de leiding om zich te
bewijzen aan hun proffen. Maar wees niet ongerust: terwijl zij bezig zijn met studeren en
zwoegen om erdoor te geraken, regelen wij vervangleiding die jullie zeker en vast zullen kunnen
entertainen.
Wat er allemaal op het programma staat deze maand leest U verder in deze totem.
Zoals ieder jaar gaan we zeker eens racen op de schaatsbaan (12 januari) , en wie weet (als er
sneeuw is) een groot sneeuwballen gevecht houden of eens gaan sleeën.

Om af te sluiten nog enkele data om zeker te noteren in de agenda van 2014 :
Takweekend :

kapoenen en welpen : 22-23 februari 2014
jonggivers en givers : 14-15-16 februari 2014

Groepsweekend : (28)-29-30 maart 2014

We hopen jullie in grote aantallen te zien dit jaar!

Gazelle

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

Dag allerliefste, tofste, grappigste en vriendelijkste Kapoenen.
2014 staat voor de deur en jullie leidsters kunnen tevreden terug
kijken naar de voorbije maanden vol leuke scoutsactiviteiten. Jullie
overleefden een scoutsweekend, maakten topdesserts, leerden ‘Lucky
Luke pang pang’, ‘ninja’, dikke Berta en platte marie kennen, enz. Wat
er de komende maanden op het programma staat, wordt ook de
moeite. Blijf dus zeker massaal komen naar de scouts want we
amuseren ons toch zo goed.
Jammer genoeg heeft jullie leiding in januari examens. Studeren,
studeren en nog eens studeren! Niet getreurd. Wij hebben ERVAREN
vervangleiders voor jullie gezocht zodat jullie niets tekort zal komen.

Veel plezier en tot in februari!
Zondag 5 januari 2014
Afspraak om 14u STIPT aan de lokalen. We trekken samen met de Welpen naar
het speelgoedmuseum in Brussel. Vergeet niet jullie MIVB-abonnement mee te
nemen indien jullie dit hebben. We zijn terug aan de lokalen om 17u30.
Zondag 12 januari 2014
Vandaag gaan we samen met de Welpen, de Jonggivers en de Givers schaatsen.
Heb je nog nooit geschaatst? Niet erg, wij helpen jullie wel! Al een heel goede
schaatser? Kom dan zeker jouw kunstjes tonen. Om 9u30 spreken we af aan
Poseidon (metro Tomberg). Breng 8 EUR mee voor de ingang en de huur van je
schaatsen en vergeet je handschoenen en dikke kousen niet. Indien je over eigen
schaatsen beschikt, mag je deze meenemen (dan is het nog slechts 4 EUR). Om
12u zit het er op.
Zondag 19 januari 2014
Op het programma vandaag staat een suuuuuuuperleuk groepsspel! Kom
bewijzen dat de Kapoenen de dappersten zijn! Gewone uren: 14u tot 17u30
Stevige linker,
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)

Hey welpjes,
Dit is de eerste totem van 2014 (spannend) met
de eerste vergaderingen van dit topjaar!
Hopelijk veel genoten van de vakantie en
paraat voor dit nieuwe jaar? Wij alleszins!
Zondag 05 januari 2014
Jullie hebben ongetwijfeld tal van speelgoed gekregen met Kerstmis, maar wat
dachten jullie ervan om naar een plaats te gaan met “bergen” speelgoed. En die
plaats heet … het speelgoedmuseum. Afspraak om 14u00 stipt aan de lokalen.
Het openbaar vervoer is in 2014 uiteraard niet gratis geworden, dus een MIVB
abonnement is altijd handig ;) We zijn terug om 17u30 (gewoon uur)
Zondag 12 januari 2014
Een aangepaste sport voor de winter: vandaag gaan we schaatsen! Wie over zijn
eigen schaatsen beschikt (en die meebrengt) neemt 4 EUR mee. Wie geen eigen
schaatsen heeft neemt 8 EUR mee. Afspraak aan de trappen van het Poseidon
zwembad (metro Tomberg) om 09u30. De vergadering is gedaan om 12u00.
Handschoenen en dikke kousen zijn een verplicht!
Zondag 19 januari 2014
We spelen monopoly, maar in werkelijkheid. Benieuwt? Afkomen is de boodschap.
Afspraak op de gewone uren
Zondag 26 januari 2014
Laatste zondag van de maand, geen vergadering

Opgelet: 22 & 23 februari 2014: takweekend! Hou deze data dus vrij!
Een stevige linker,

Phao (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

Hey Jonggivers!!
Nu dat iedereen terug van vakantie komt is het hoogtijd om terug naar de
scouts te gaan! JEEEEJ :D
Spijtig genoeg is de leiding helemaal nog niet op vakantie, dus zullen we er
niet allemaal kunnen zijn in januari. Toch hebben we wat leuks in gepland!

Zondag 5 januari:
We gaan vandaag naar het natuurwetenschappenmuseum, normale uren aan
de lokalen met een MIVB-abonnement.
Zondag 12 januari:
Het is ondertussen een traditie geworden bij de scouts van Reynaert-Beatrijs,
de jaarlijkse schaatsvergadering! De afspraak is dus om 9u30 stipt aan de
schaatsbaan Poseidon in Sint Lambrechts Woluwe. Neem zeker
handschoenen, dikke kousen, enz mee. De prijs is 8 EUR tenzij jullie jullie
eigen schaatsen meebrengen dan hoeven jullie maar 4 EUR te betalen. De
vergadering eindigt daar om 12u00.
Zondag 19 januari:
Vandaag gaan we eens allen samen een spel spelen, maar als het park van
Woluwe onder de sneeuw licht mogen jullie zeker handschoenen en slee
pakken. Normale uren.

Dit was het voor januari,

Stevige linker,
De jonggiverleiding.

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

Haaah, gedaan met die examens!
Jammer genoeg begint het nu pas voor de leiding…
Januari zal dan waarschijnlijk ook grotendeels zonder ons zijn.
We verwachten dan ook jullie op het groepsspel en bij het schaatsen de
aanwezige leiding helpen…
En we beloven dat we in februari er volledig zullen voor gaan!

Zondag 5 januari

Wanneer ben jij laatste eens naar het museum gegaan? Vandaag gaan we op culturele
uitstap. Welk museum? Ahaa… weer een extra mysterie. Is een museum saai? Nee hoor!
Kom gerust testen wat we van interactieve dingen allemaal kunnen doen en hopelijk leer
je ook nog iets bij 
Normale uren

Zondag 12 januari

Onze jaarlijkse schaatspartij! Vergeet zeker niet handschoenen mee te brengen! We
spreken af aan schaatsbaan Poseidon aan Tomberg. Heb je zelf schaatsen? Breng ze dan
gerust mee! Afspraak om 09u30, de vergadering is gedaan om 12u00. Totale kostprijs
voor deze fijne uitstap:4€

Zondag 17 januari

Hoe heten die kapoenen weer? Leer eens andere leden kennen op dit fantastische
groepsspel. Met z’n allen trekken we het bos is in en maken dit helemaal onveilig.
Normale uren

Zo, dan kruipt uw leiding terug achter zijn boeken…
Stevige linker ( en een gelukkig Nieuwjaar natuurlijk ),
Nachtaapje en the gang

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

