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SEPTEMBER-OKTOBER 2014

Beste totemlezers,
na drie schoolweken en een pauze van zeven weken is de scouts er terug! Het jaarthema van dit
jaar is Tent vol talent zoals je al kon zien op de voorpagina. Maar het scoutsjaar zal pas officieel
beginnen na de overgang. Aangezien het zondag 21 september autoloze zondag is en het zonde
zou zijn om daar niet van te profiteren valt de overgang een week later dan gepland. Na de
overgang zal er een receptie zijn om de leidingsploeg te leren kennen.
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
De algemene planning van de vergaderingen in september-oktober:
Zondag 21september: autoloze zondag
Zondag 28 september: overgang! + receptie. Trek je vuile kleren aan.
Zondag 5 oktober: voor jonggivers en givers jeugdsportival van 9 – 17.30u
kapoenen en welpen gewone vergadering
Zondag 12 oktober: vriendjesdag
Zondag 19 oktober: gewone vergadering voor alle takken
Schrijf ook al in uw agenda:
Zaterdag 8 november organiseren de givers hun jaarlijkse frietjesavond.
(21) – 22 - 23 november vindt het eerste takweekend plaats.
Laat altijd iets weten aan de leiding als je niet kan komen. Zo weten ze ongeveer hoeveel leden er
zullen zijn op de vergadering.
Kom altijd in uniform en op tijd!
Een stevige linker,
Jako
Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0478/533498

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

Allerliefste Kapoentjes!
Het nieuwe schooljaar is al even bezig en nu komt ook de eerste
scoutsvergadering eraan! In september en oktober gaan we tijd maken
om elkaar goed te leren kennen, maar we gaan vooral al heel veel spelen
en plezier maken! Jullie moeten nog geen uniform dragen, maar kleren
die vuil mogen worden zijn wel belangrijk!
Zondag 21 september
Vandaag mogen er in Brussel geen auto's rijden, we gaan dus voor deze ene keer
dat het mag spelen op straat! De vergadering start om 14 uur en eindigt om 17u30.
Zondag 28 september
Overgang: we verwelkomen de nieuwe kapoentjes en nemen afscheid van
degenen die naar de welpen gaan. Kom allemaal meedoen want dit wordt een
superdag in het park! Vergadering van 14u tot 17u30.
Zondag 5 oktober
Vinden jullie het kapoenenlokaal mooi? Wel we gaan het samen met jullie nog
veeeeeeeeeeel mooier maken! Kom mee knutselen van 14u – 17u30.
Zondag 12 oktober
Het is VRIENDJESDAG! Breng allemaal wat vriendjes mee (klasgenootjes/neefjes of
nichtjes/ buurkindjes/ …) en we gaan samen een heel groot spel spelen.
14u – 17u30
Zondag 19 oktober
De leiding heeft een geheimzinnige brief gekregen. Misschien ligt er wel ergens
een schat verstopt... Komen jullie ons helpen zoeken? 14u – 17u30
Zondag 26 oktober
Geen vergadering. Op de laatste zondag van de maand is het de gewoonte bij
Reynaert-Baetrijs dat we niet naar de scouts komen. Rust maar lekker uit en we
zien jullie in november weer!

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
 0495/577811
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hallo welpen, zijn jullie klaar voor een super tof jaar met
nog toffere spelletjes? Zo ja, moet je zeker komen want
dit jaar gaan we er stevig invliegen bij de welpen.
Zondag 21 september
Vandaag gaan we van autoloze zondag profiteren. Om 14 uur worden jullie aan de lokalen
verwacht. MIVB abonnement is niet nodig.
Zondag 28 september
Vandaag is het overgang. We gaan allemaal tesamen naar het park om elkaar en de
nieuwe leiding te leren kennen. De vergadering begint om 14 uur en eindigt om 17.30u.
Zondag 5 oktober
Vandaag spelen we een-tegen-allen en zien we of jullie goed genoeg zijn om alle
opdrachten tot een goed eind te brengen. Ook deze week zijn het de normale uren.
Zondag 12 september
Deze week is het vriendjesdag dus neem zoveel vrienden en vriendinnen mee en dan gaan
allemaal samen bal- en pleinspelen spelen in het park. Deze week zijn het de normale
uren (14u -17u30)

Zondag 19 september
Deze week spelen we een klassieker onder de scouts spelletjes maar het is nog steeds
even leuk. Ik heb het natuurlijk over levende stratego. Wil jij de held worden van jouw
team? Kom dan zeker deze week op de normale uren naar de scouts.
Zondag 26 september
Na zo’n drukke maand met zoveel spelletjes hebben we allemaal wel wat rust verdiend.
Een stevige linker van jullie leiding
P.S. vergeet de leiding niet te waarschuwen als je niet kan komen door een mail of een
sms te sturen.
Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0498/284109
 0470/134339
 0498/416152

Dag jonggivers,
Na een welverdiende vakantie zijn jullie de dagelijkse routine weer
gewoon geworden. Alleen ontbreekt die ene activiteit op zondag
namiddag… Jaja dé scouts! We wensen jullie een supertof jaar toe,
want wij hebben veel ambitie!

* Zondag 21 september 2014
Het gebeurt maar één keer op een jaar en daar maken we gebruik van. Het is
autoloze zondag. Het ideale moment om eens kennis te maken terwijl we
Brussel onveilig maken. Je hoeft geen MIVB-abonnement mee te nemen,
want het openbaar vervoer is uitzonderlijk gratis ;-) Afspraak om 14u aan de
lokalen en we zijn terug om 17u30
* Zondag 28 september 2014
Het moet wel eens gebeuren. De oudjes onder de jonggivers verlaten de tak
officieel en de nieuwtjes worden definitief echte jonggivers. Als je frank (of
euro) gevallen is, zou je iets als OVERGANG moeten uitkomen. Trek kledij
aan die vuil mag worden. Afspraak op te gewone uren (14u00 tot 17u30).
Nadien is er de jaarlijkse receptie voor iedereen. Ouders zijn
welkom voor een hapje en een drankje terwijl de nieuwe leiding
voorgesteld zal worden.
* Zondag 05 oktober 2014
Nog zo’n “jaarlijkse” activiteit voor (jong)givers: BLOSO jeugdsportival in
Hofstade. Neem een pick-nick; (droge) reserve kledij; zwempak en handdoek
mee. We gaan dit jaar weer met de bus rechtstreeks naar Hofstade. Afspraak
om 9 uur aan de lokalen. Normaal gezien zijn we terug op het normale uur.
Eventuele wijzigingen in vertrek en aankomst uren worden tijdig
per mail verstuurd.
* Zondag 12 oktober 2014
Nu het nog niet te koud is, kruipen we het bos in voor een bosspel op zo’n
oude wijze. Afspraak op de gewone uren.
* Zondag 19 oktober 2014
Begin maar het metro net van buiten te blokken want bij een metrospel komt
oriëntatie altijd van pas. Afspraak om 13u00 aan de lokalen met je MIVBabonnement (daarmee kan je de toegangspoortjes openen …). We zijn
terug om 17u30.
* Zondag 26 oktober 2014
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering. Maak maar flink je
huiswerkJonckheere)
;)
Mol (Edmond
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Flicka (Thibaud Moens)
 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
 0472/464527
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

GIVERTJEEES!!!
Na een fantastisch kamp en een welverdiende vakantie (voor de
meesten) is het weer eens tijd voor een nieuw scoutsjaar te beginnen!
Wees altijd paraat voor onze supercoole activiteiten, NIET TE MISSEN.

-

Zondag 21 september
Het is vandaag autoloze zondag, hier gaan we van profiteren door eens
naar het centrum te gaan met zen allen en daar aan toffe activiteiten mee
te doen!

-

Zondag 28 september
Overgang! Zoals ieder jaar de eerste vergadering doen we voor zij die van
groep veranderen enkele leuke spelletjes, kom zeker allemaal af!!

-

Zondag 5 oktober
We gaan samen met de jonggivers deelnemen aan het jeugdsportival in
Hofstade! Tijd om te tonen aan al de andere scoutsen hoe veel te goed wij
zijn!! Afspraak om 9u aan de lokalen met een picnic! Pak ook een
zwembroek en reserve kledij mee. Normaal gezien zijn we terug op de
normale uren.

-

Zondag 12 oktober
VRIENDJESDAG! Hoe meer ziel hoe meer vreugde, zo wordt wel eens
gezegd. Maak reclame voor de scouts en neem een vriendje mee om te
laten ontdekken hoe tof de scouts wel niet is!

-

Zondag 19 oktober
We gaan de wijde wereld eens verkennen (Brussel centrum) en een
kapotgoe stadspel spelen! Kom met zoveel mogelijk, dat maakt het altijd
toffer! Vergeet MIVB-abonnement niet mee te nemen!

-

Zondag 26 oktober
Geen vergadering, tijd om uit te rusten.
Hopelijk zien we jullie elke week in grote getallen komen en laten jullie iets
weten als je er om een of andere reden niet bij kan zijn!
Stevige linker,
Team-Giverleiding

Gazelle (Peter Degryse)
Bever (Henri Porcher)
Yak (Paul Moyaert)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0497/250872
 0474/784875
 0477/368945

