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MAART 2014

Beste totemlezer,

Februari zit er reeds op! Hier komt de Totem voor maart! Het is ondertussen bijna lente dus laten
we hopen op enkele zonnige vergaderingen. Er zijn ook weer een aantal toffe groepsactiviteiten
gepland.
Geen vergadering voor de Kapoenen en Welpen op 2 maart.
Op 15 maart organiseren de Givers hun frietjesavond: kom allen daarheen voor een lekker pakje
friet en een smakelijk vleesje. Steun zo de Givertjes om een tof kamp te hebben.
Inschrijven op http://reynaert-beatrijs.be/
(28)-29-30 maart is het groepsweekend. We trekken met alle takken erop uit om er een
onvergetelijk weekend van te maken. Meer informatie volgt nog.
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. Inschrijvingen zullen in de loop van deze maand beschikbaar zijn op
de site.
Vergeet niet om altijd tijdig de leiding te verwittigen wanneer uw kinderen niet naar de
vergaderingen kunnen komen!
Yak

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

Liefste Kapoentjes,
Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van jullie na
een meer dan ongelofelijk fantastisch weekend! Maart begint
met een week vakantie daarom zien we jullie pas terug op 9
maart. We kijken er al heel hard naar uit!
Zondag 2 maart
Joepie het is weer vakantie, en dan nog wel krokusvakantie! Dat betekent dat we ons
allemaal zo gek mogelijk mogen verkleden zonder dat iemand daar een probleem van
maakt! Dat mag allemaal thuis of op vakantie gebeuren omdat er vandaag spijtig
genoeg geen vergadering is  .
Alvast een prettige vakantie toegewenst aan iedereen!!

Zondag 9 maart
Weet je nog ons eerste scoutsweekend? Toen hebben we van die prachtige maskers
gemaakt met veel kleurtjes en glinstertjes. Deze zondag gaan we alweer iets prachtigs
knutselen!!

Zondag 16 maart
Zaterdag 15 maart organiseren de Givers een lekkere Frietjsavond!! We gaan daar
allen onze buikjes rond eten. Om deze reden is het zondag geen vergadering.

Zondag 23 maart:
We trekken met z’n allen de stad in. Jaja, we gaan naar de grote markt in Brussel
waar een supertof stadsspel op ons staat te wachten .
Neem je abonnement mee als je er eentje hebt.

Zaterdag 29 en zondag 30 maart:
Vorige maand zijn we op weekend gegaan met de Welpen, deze keer komt iedereen
mee. Zowel de Jonggivers als de Givers zullen er dus ook bij zijn! Dat belooft een heel
leuk weekend te worden.
Meer informatie vind je op het weekendblad verder in deze Totem.

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,
Hopelijk was het weekend een pretje met uitzondering van het feit
dat we met weinig Welpen waren. Nu is het tijd voor een nieuwe
maand, vol verrassingen, hopelijk met wat talrijkere welpen op de
vergaderingen …

Zondag 02 maart 2014
Vorige maand was er een vergadering meer, deze maand eentje minder! Geen
vergadering.
Zondag 09 maart 2014
Nu de winter voorbij is (nooit echt geweest) gaan we ons uitleven in het bos!
Talrijk afkomen is de boodschap. Gewone uren.
Zaterdag 15 maart 2014
Frietjesavond van onze Givers. De gelegenheid om frietjes te komen eten in onze
lokalen van 17u tot 22u! Inschrijven op http://reynaert-beatrijs.be
Zondag 16 maart 2014
Geen vergadering.
Zondag 23 maart 2014
De hele wereld is verwoest door een atoombom, de enige die overblijven zijn
jullie. Kom de toekomst bepalen! Gewone uren
Zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014
Groepsweekend! Meer info op het weekendblad in deze Totem.
Vergeet niet tijdig te verwittigen bij afwezigheid!

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

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

 0470/769485
 0471/465275
 0498/284109

Het groepsweekend anno 2014 in één blad gegoten met als very cool, exciting and
amazing thema: AMERIKA!
 Waar ?
Zellaerdreef 2
2820 Bonheide
 Tijdstip
Kapoenen en Welpen: 29 maart 2014 om 10u00 in Bonheide > 30 maart 2014 om

12u00 in Bonheide
Jonggivers en Givers: 28 maart 2014 om 18u50 in Centraal Station > 30 maart

2014 om 12u00 in Bonheide
 Vervoer

Indien bovenstaande regeling niet past voor Jonggivers en Givers en u met de
auto wenst te komen, gelieve dan de leiding hiervan tijdig op de hoogte te
brengen.
 Wat neem je mee ?

o Weekendgeld 15 EUR (Kapoenen en Welpen) en 20 EUR (Jonggivers
en Givers) in een gesloten omslag met naam
o Perfect uniform (niet verplicht voor Kapoenen, wel onze das)
o Matras, slaapzak & eventueel een extra deken
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
o Toiletgerief, handdoek, washandje
o Lange broek, korte broek, voldoende t-shirts
o Voldoende ondergoed en kousen > Dikke warme trui
o Regenjas en schoenen
o Verkleedkledij in het thema “Amerika”. Iedereen moet very American
and over the top verkleed zijn.
o Zaklamp
Voorzie ALLE kledingstukken met een naam. Elk weekend sluiten we af
met een berg kleren die van “niemand” zijn.

De jonggivers en givers eten vrijdagavond warm op de weekendplaats.

Hey Jonggivers,

Na een rustige maand februari die met een culinair weekend is geëindigd
hebben we een zeer drukke maand voor de deur. Klassiekers zoals bal-enplein spelen of nog eens in het bos gaan spelen, maar ook iets cruciaal voor
ons kamp goed voor te bereiden, dus kom zeker! Eind maart gaan we op
groepsweekend, dat wordt ook spannend!
Zondag 2 maart 2014
Deze namiddag gaan we bal en plein spelen doen in het park, dus laten we
maar hopen op wat mooi weer!

Zondag 9 maart 2014
Doe allemaal vuile kleren aan, want vandaag gaan we naar het bos, en we
komen niet proper terug.

Zaterdag 15 maart 2014
De lokalen worden vanavond omgetoverd in een frietkot, en dit allemaal
om de givers te steunen, zeker komen dus! (meer informatie vind je
elders in de totem) Dit betekent dat er geen vergadering is op zondag
16-03

Zondag 23 maart 2014
Deze zomer gaan we allemaal samen op kamp, en op kamp gaan jullie
sjorren. Aangezien we (de leiding) niet echt denken dat jullie (de leden)
dat allemaal even goed kunnen, gaan we een namiddag samen leren
sjorren. Handschoenen zijn niet verplicht, maar altijd handig (ha!).

Vrijdag 28 tem Zondag 30-03 2014
GRRRRRRoeeeeeeepSwwweeeeEEEeeeeKKKKkEEENNNNDDD
We zijn allen samen iets supers aan het organiseren voor onze leden, dus
hou dat weekend maar vrij, het wordt een super ervaring!
Stevige Linker,
De 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, is het weer tijd om samen op pad te gaan!
Zijn jullie klaar om de allerbeste frietjesavond te organiseren?!
En wees paraat want er is nog veel meer voor jullie te doen deze maand:

Zondag 2 maart 2014
Metrospel! Vergeet jullie abonnement van de MIVB niet (voor wie er een heeft).
Normale uren.

Zondag 9 maart 2014
Bosspel, trek jullie vuile kleren aan want vandaag gaan we het Woluwe park onveilig maken en dit
kan niet zonder een beetje modder. Ook beginnen we vandaag al aan onze voorbereidingen voor
onze frietjesavond volgende week!

Zaterdag 15 maart 2014 (vanaf 12u00)
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! En zeker niet aarzelen om al jullie vrienden, familie en al uit te nodigen!!

Zondag 23 maart 2014
Na een super frietjesavond heeft jullie leiding een verrassingsspel voorbereid.
Er is maar één oplossing om te weten wat, naar de vergadering komen!
Normale uren.

Vrijdag 28 tot zondag 30 maart 2014 : groepsweekend
We sluiten de maand af in schoonheid met een groepsweekend. Zorg dat je er bij bent!
Meer info in het weekend blad ;)

Een stevige linker,
Blijven bellen, SMS’en, mailen als je niet kan komen

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

