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FEBRUARI 2014

Beste totemlezer,
Februari is weer zo’n een speciale maand. Zowel door het feit dat er maar 28 dagen zijn, maar ook
omdat we bij de scouts iets speciaals gaan doen. Op zondag 9 februari gaan we met z’n allen
zwemmen. Afspraak is dus meteen aan het zwembad te Overijse (Begijnhofplein 9 — 3090
Overijse) om 14 uur. De vergadering eindigt uitzonderlijk om 17u.
Nadien enkele praktische mededelingen:
15 maart organiseren de givers hun frietjesavond: de ideale gelegenheid om frietjes te eten in
de lokalen en hen van een appeltje voor de dorst te voorzien op kamp.
(28)-29-30 maart is het groepsweekend. We trekken met alle takken erop uit om er een
onvergetelijk weekend van te maken.
26 en 27 april organiseert Reynaert-Beatrijs traditiegetrouw haar groepsfeest. De gelegenheid
om de leiding te ontmoeten bij een stevig stuk vlees van de barbecue en een fris drankje. Meer
informatie volgt later nog.
Voor wat het kamp betreft: het gaat door in Gedinne, met aangepaste data per tak:
- Kapoenen: van 25/07/2014 tot 30/07/2014
- Welpen: van 21/07/14 tot 30/07/2014
- Jonggivers: van 18/07/2014 tot 30/07/2014
- Givers: van 18/07/2014 tot 30/07/2014
Er liggen nog veel te veel “verloren” kledingstukken in de lokalen: ik nodig u uit om na de
vergadering even te zien of er niets van uw kind ligt.
Blijf alstublieft verwittigen wanneer uw kind niet naar de scouts kan komen: dit helpt heel veel
bij het voorbereiden van activiteiten: des te beter voorbereidt, des te leuker voor uw kind!
Verder wens ik u een fijne (korte) maand toe
Mol

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

Hoipipeloi allerliefste Kapoentjes. Nu de examens van jullie leiding
achter de rug zijn, kunnen we er weer invliegen met tal van leuke
activiteiten. Hopelijk zijn jullie al bekomen van het schaatsen en
zijn de blauwe plekken weg zodat niets ons kan verhinderen om
de maand februari aan te vangen. De maand februari is de maand
van de verliefde mensen!!! Wie weet wat er ons allemaal te
wachten staat! Een anonieme brief voor iemand van jullie? 
Laten we eens kijken wat we allemaal gaan doen deze maand:
Zondag 2 februari 2014
Uitzonderlijk geen vergadering want jullie leiding is nog eventjes aan het bekomen van de
zware examens.
Zondag 9 februari 2014
Haal jullie zwemgerief maar uit de kast want wij gaan met heel de scouts zwemmen!!! We
spreken af aan het Begijntjesbad van Overijse (begijnhofplein 9 – 3090 Overijse) om 14u
en de mama’s en de papa’s mogen hun visjes komen halen om 17u aan het Begijntjesbad
te Overijse. Vergeet geen 3 euro mee te nemen voor de inkom!!!! Tot in het zwembad
lieve visjes .
Wat meenemen:
- Zwembroek of badpak
- handdoek
- badmuts
- duikbril
- zwembandjes (voor zij die het misschien nog nodig hebben)

Zondag 16 februari 2014
VALENTIJN, VALENTIJN, VALENTIJN, rarara, wie is jullie geheime aanbidder ??? Dat komen
jullie allemaal te weten in ons supercool Valentijnspel. Komen is de boodschap als je wil
weten wie op wie verliefd is . Normale uren (14u – 17u30)
Zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 2014
We gaan zonder mama en papa op scoutsweekend. Feestje bouwen, kinderchampagne
drinken, tot 12 uur ‘s nachts opblijven en nog zoveel meer voordelen om mee op weekend
te komen (maar niet vertellen tegen mama en papa). Hopelijk zijn jullie met velen zodat
we een supergroot feestje kunnen bouwen!!! Zie verder in de Totem voor meer
informatie.

Groetjes,
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)

Beste welpen.
In deze tweede maand van het nieuwe jaar gaan we gaan ons
weer amuseren. Kom vooral allemaal mee op weekend en dan
maken we het super leuk.

Zondag 02 februari 2014
Doe allemaal vuile kleren aan want vandaag worden we allemaal geheim agent.
Zondag 09 februari 2014
We gaan zwemmen!! Wie van jullie durft zonder handen van de glijbaan? En wie
kan het snelst zwemmen? Is er wel iemand die kan tuimelen?? Geen nood, we
gaan plenzen, plonzen, spetteren en spelen tot we er bij neervallen. Afspraak om
14u00 te Overijse (Begijnhofplein 9 – 3090 Overijse) met 3 EUR en zwemgerief
(badmuts, badpak/zwembroek/bikini, duikbril, handdoek, zwembandjes indien
nodig). Vergadering is gedaan om 17u00
Zondag 16 februari 2014
Bal- en pleinspelen, dus doe allemaal vuile kleren aan en dan gaan we naar het
park om allemaal coole sporten en spelletjes te spelen. Gewone uren!
Zaterdag 22 & zondag 23 februari 2014
Tijd voor het grote scoutsgala! Meer informatie op het weekendblad!

PS: blijven e-mailen, SMS-en en bellen indien je niet kan komen!

Akela (Edmond Jonckheere)
0470/769485
Rama (Paul Moyaert)
0471/465275
Ikki (Thomas Van Sumere)
0498/284109
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

We laten jullie ontdekken dat scouts niet alleen “vuil zijn” betekent: dit is een uitnodiging
voor het grote Scoutsgala! (no tie, no prom)
 Waar ?
Lokalen Chiro Elzestraat
Clemenceaustraat 111 (achter kerk)
2860 Sint-Katelijne-Waver
 Tijdstip
We verwachten jullie om 08u50 in de grote hal van Brussel Centraal of ter plaatse om
10u40. We zijn terug in Brussel Centraal om 14u45 op zondag of ter plaatse om
13u00.
 Vervoer
Aangezien de afstand groter is dan de meeste weekends, gaan we met de trein. Wie
met de wagen ter plaatse wilt rijden kan dit eveneens doen! Gelieve dan mee te
delen aan de leiding als u met de wagen gaat!
 Wat neem je mee ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Weekendgeld 17 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 Gala
Zaklamp

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

U bent jammer genoeg gevangen genomen en op weg naar een Russisch strafkamp. Hier zal u uw straf
doorbrengen. Dom van u om al die misdaden te begaan…
Vertrek met de trein die u naar uw strafkamp zal brengen, deze zal u ook terug brengen.
Vertrek:


Vrijdag 14/02/2014 – afspraak om 17.45u in het centraal station

Terugkomst:


Zondag 16/02/2014 – gepland om 14.45u in het
centraal station

Wat heb je nodig:










Perfect uniform
Matras, slaapzak
Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
Toiletgerief, handdoek, washandje
Warme kleren
Regenjas en schoenen
Verkleedkledij in verband met het weekendthema Russisch strafkamp
Zaklamp
WEEKENDGELD : €25, in een omslag liefst.

Dit alles verpakt in een RUGZAK! Het station ligt niet vlak naast ons kamp. Verwacht u aan een
stevige tocht eer we aankomen. Wie een trolley meeneemt mag deze niet gebruiken. Deze zal aan
uw rug vastgebonden
worden…

Hey jonggivers,
de leiding heeft zich in januari een maand opgesloten tussen vier muren en
zich over hun boeken gebogen. Maar dat is nu gedaan en zal de voltallige
leiding terug present zijn in februari. Hopelijk jullie ook!

Zondag 2 februari 2014:
Haal je veren, wigwams en bijlen maar uit de kast want vandaag spelen we
het indianen bosspel. De hamvraag is: wie bouwt de hoogste totempaal?
Zeker afkomen dus! Jullie worden op de gewone uren aan het lokaal
verwacht.

Zondag 9 februari 2014:
Laat het buiten maar koud zijn wij trekken onze zwembroek/badpak aan en
gaan lekker zwemmen in de vijvers van het park!? Of nog een beter idee. We
spreken af aan het begijntjes zwembad in Overijse. Tussen 14 uur en 17
uur zullen we met zijn allen van de wildwaterbaan glijden. Breng vooral je
zwemgerief en 3 euro mee.
Adres begijntjebad: Begijnhofplein 9 — 3090 Overijse

14 – 16 februari 2014:
Het tweede takweekend kondigt zich aan. Alle info is terug te vinden op het
weekendblad elders in deze totem.

Kom altijd in uniform naar de vergaderingen en wanneer je niet kan laat dan
iets weten aan de leiding.
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

Aha! De leiding is van hun examens af! Hoe het gegaan is? Dat merk je
wel aan hun humeur! 
Na het schaatsen is het deze maand tijd voor een andere klassieker, het
zwemmen! Het hoogtepunt valt natuurlijk samen met ons tweede
weekend waarmee we weer een stapje dichter zetten naar ons fabuleuze
kamp!

Zondag 2 februari
Aah, het geluk van nog eens een normale vergadering te houden…
We leggen vandaag weer een baksteen extra voor de basis van onze
vriendschap. Onze banden worden strak aangehaald en zullen nodig zijn om
deze dag heelhuids te overleven. Op wie kan je vertrouwen en op wie al wat
minder? Bel voor deze vergadering zeker op tijd af!! ( onze organisatie hangt
sterk af van de hoeveelheid aanwezigen )

Zondag 9 februari
We gaan zwemmen! Iedereen zijn zwembroekje klaar? Blaas je bandjes op en
vergeet je badmuts niet! We spreken af aan het zwembad!
Plaats : Begijnhofplein 9 — 3090 Overijse
Uren: 14u tot 17u
Kostprijs: 3€

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari
Eindelijk! Ons tweede weekend van het jaar!
We trekken er weer met de trein op uit en maken weer een ander Vlaams
dorpje onveilig.
Met dezelfde motivatie verkleden we ons weer en storten we ons in een heel
nieuw avontuur…
Zoals gewoonlijk => meer informatie in het weekendblad

Indien er 2 februari meters sneeuw is gevallen, breng je slee mee en je muts!
Stevige linker,
Nachtaapje & 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

