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NOVEMBER 2014

Beste totemlezer(s),

De tijd vliegt nu eenmaal: na een vlekkeloze start van dit scoutsjaar zitten we al in november.
Maar elke maand heeft zijn eigen trekjes, die ervoor zorgen dat die maand uniek is. In november
zijn het de volgende zaken:
- Frietjesavond georganiseerd door de Givers is verplaatst naar november. Op zaterdag
8 november kunnen jullie een bakje frieten en een vleesje komen eten in de lokalen, dit
tegen democratische prijzen en ten voordele van hun kamp deze zomer. Inschrijven is
voortaan mogelijk via http://reynaert-beatrijs.be
- Het takweekend van dit najaar vindt plaats op (21) 22 en 23 november 2014. Alle
informatie hierover staat op het weekendblad van deze Totem. Wij raden ten zeerste aan
om op weekend mee te gaan. Dit is een leuke inleiding op het grote kamp van deze zomer.
Voor de 2e jaars jonggivers is het belangrijk om mee te komen in het kader van hun totem.
Als leiding is het moeilijk om een totem te geven als wij onze leden niet goed kennen
doordat ze o.a. niet vaak aanwezig zouden zijn.
Nog enkele mededelingen van algemeen nut:
- Er zijn nog verloren voorwerpen in het lokaal! Op het einde van deze maand worden ze
weggegeven aan goede doelen. Als u nog iets mist, kom dan zeker langs!
- Probeer zo stipt mogelijk naar de vergaderingen te komen en blijf ons verwittigen
wanneer naar de scouts komen niet mogelijk is.
Meer valt er over november niet te vertellen. In december zijn het de traditionele
vrijdagavondvegaderingen, maar hier later meer over.

Een stevige linker,
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 7,5 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 kunnen 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

Dag allerliefste kapoentjes!
De eerste twee maanden van dit nieuwe scoutsjaar zijn
voorbijgevlogen, maar gelukkig staan er ons nog veel toffe maanden
te wachten. We hebben elkaar intussen al wat beter leren kennen en
weten dat het een fantastisch scoutsjaar wordt! Zijn jullie ook zo
benieuwd wat er deze maand op het programma staat? Lees dan maar
snel verder!

Zondag 2 november 2014
Het eerste bosspel van het jaar is hier! We verkennen het bos, bouwen
onvernietigbare kampen en nog zoveel meer. Trek dus jullie stoute kleren aan en
kom vandaag zeker naar de scouts.
Vergadering van 14u-17u30.

Zondag 9 november 2014
Het is tijd voor onze enige echte bal- en pleinspelen. We trekken naar het park en
maken de buurt onveilig met héél véél leuke spelletjes. Kom allemaal zeker af om
te laten zien wat jullie kunnen!
Vergadering van 14u-17u30.

Zondag 16 november 2014
Vandaag spelen we één-tegen-allen. Hoe goed kunnen jullie samenwerken om alle
opdrachten te voltooien? Kom zeker weer om er een gezellige namiddag van te
maken.
Vergadering van 14u-17u30.
Zaterdag 22 tot zondag 23 november 2014
Hebben jullie zin in een super-mega-geweldig-fantastisch-onvergetelijk weekend??
De leiding in elk geval wel, want we gaan ons samen met de welpen heel hard
amuseren met veel leuke spelletjes!! Het thema dit weekend is ‘Disney’. Vergeet
dus niet om jullie allemaal te verkleden in jullie favoriete Disney-figuur, dan
kunnen we er twee buitengewone dagen van maken! Praktische informatie over
locatie en uren zie weekendblad elders in de totem.

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
 0495/577881
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Dag allerbeste Welpen.
Voor deze nieuwe maand vol zotte vergaderingen en plezier, heft jullie
leidingsploeg weer eens vol inspiratie een tal van nieuwe spellen bedacht.
Zeker komen is de boodschap! Kom steeds zeker in perfect uniform naar de
vergaderingen en zeker mailen om te melden dat je helaas niet aanwezig zal
kunnen zijn.
Zondag 2 november 2014
Vandaag gaan we op tocht doorheen Amerika. We hebben een reis geboekt van
noord tot zuid. Normale uren aan de lokalen.

Zondag 9 november 2014
Vandaag zullen we een speciaal bosspel spelen waar jouw scherpheid van pas zal
komen. Om te weten wat dit betekend kom dan zeker naar deze vergadering. Ook
deze week normale uren aan de lokalen.
Zondag 16 november 2014
Vandaag heeft jullie allerliefste leiding alweer een supercool spel voorbereid. Zeker
talrijk komen is de boodschap! Jullie worden zoals de vorige weken aan de lokalen
verwacht op de normale uren.
Zaterdag 22 - zondag 23 november 2014
Het wordt eens tijd dat we samen een weekendje weg gaan met de welpen en
kapoenen. Alle informatie is terug te vinden op het weekendblad op volgende
pagina. Het thema van dit weekend is Disney. Vergeet zeker je weekenduitrusting
niet mee te nemen voor dit wonderlijk weekend!!!! 

Een stevige linker,
Jullie allerliefste leiding.

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

Hier is het eerste weekend van het jaar. De leiding kijkt er zeker naar uit en hoopt dat jullie
er talrijk zullen zijn!
 Waar?
Kouterstraat 92 bis
3020 Herent
 Tijdstip
De kapoenen en welpen worden op zaterdag 22 november 2014 om 10u30
verwacht. Jullie mogen terug naar huis op zondag 23 november 2014 om 12u30.
 Vervoer
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen op de weekendplaats.
Indien dit een probleem is, aarzel niet om de takleiding te verwittigen om een
oplossing te zoeken.
 Wat neem je mee ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Weekendgeld 15 EUR in een gesloten omslag met naam
Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel das)
Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje
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 Disney
Zaklamp
Uiteraard je goed humeur

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

Nooit zin gehad om eventjes in de wereld van een videogame te leven? Maakt niet uit, wij
nemen je erin meer gedurende 2 onvergetelijke dagen. Ben je klaar voor level 1 want hier
komt hij:
 Waar ?
In level 1 kom je de stad te weten, in level 2 het adres
 Tijdstip
Level 1 gaat van start vrijdag 21 november om 18u30 in Brussel Centraal. Wees er
tijdig!
Jullie zijn terug op zondag 23 november 2014 omstreeks 14u00 in Brussel Centraal.
 Vervoer
We gaan en keren terug met de trein. De prijs van het ticket maakt deel uit van het
weekendgeld.
 Wat neem je mee ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Weekendgeld 20 EUR in een gesloten omslag met naam/totem
Perfect uniform
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 Videogames
Zaklamp en zakmes
Goed humeur

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

Hey Jonggivers,
De warme dagen zijn over, maar we hebben deze maand veel in petto om jullie
warm te houden tijdens de vergaderingen! We hebben beslist om deze maand
samen op weekend te gaan met de givers, maar dat is niet alles, we hebben
ook besloten om dit jaar patrouilles te maken die jullie heel het jaar door
zullen houden! Om dit niet te missen is de boodschap: AFKOMEN!

Zondag 02 november 2014
Na een weekje vakantie zijn jullie alvast klaar om terug naar school te gaan,
maar eerst nog eens een bosspel. Kleed jullie warm aan want we gaan het
(koude) bos in! Normale uren.
Zondag 09 november 2014
Vandaag delen we aan de hand van een groot spel de patrouilles in. Wie zal
er in je patrouille zijn? Wordt jij PL? HPL? Zal je met de knappe jongen zijn
waar je stiekem een oogje op hebt? Dat kom je allemaal vandaag te weten :D
Kom zeker in uniform naar de vergadering. Normale uren.
Zondag 15 november 2014
We vertrekken op speurtocht, als je niet zeker bent of je wel het detective
instinct hebt, kan je best een paar Sherlocks lezen, en ga zaterdag op tijd
gaan slapen, want je zal een heldere geest nodig hebben!
Vrijdag 21 november > zondag 23 november 2014
WeeeEEEeeeEEEeeEeeEekeeeeeeend! We vertrekken met de givers naar een
geheime locatie, neem je weekend uitrusting mee, 20 EUR, en wees om
18u30 stipt in het station van Brussel Centraal. Wij zorgen de vrijdagavond
voor een avondmaal. Je ouders mogen je zondag om 14u komen halen, ook
aan het centraal station.
Zondag 30 november 2014
Laatste zondag van de maand, geen vergadering :(

Dit was het voor deze maand, we bedanken al diegene die ons op tijd
verwittigen als ze eens niet kunnen komen. Wees er zo vaak mogelijk op
zondag in uniform!
Een stevige linker,
De leiding
Mol (Edmond Jonckheere)
Picus (Constantin Porcher)
Flicka (Thibaud Moens)
Spinaap (Lut Delva)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)






0470/763485
0474/784877
0498/718294
0472/464527

Hopelijk hebben jullie genoten van de eerste toffe vergaderingen.
In november vliegen we er weer stevig tegenaan: frietjesavond,
bosspel, cafésporten en het eerste weekend woohoeee.

Zondag 02 november 2014
Trek je bottines aan en neem warme kledij mee want WE DOEN EEN super
awesome BOSSPEL. Thema piraten, kom verkleed naar de vergadering. Afspraak
op de gewone uren
Zaterdag 08 november 2014
Joehoe het is weer frietjes avond. We spreken nog samen af om hoe laat we jullie
zaterdag verwachten om alles klaar te zetten en wie er allemaal een friteuse
meeneemt. Verplichte aanwezigheid of een geldige reden anders GEEN KAMP.
Zondag geen vergadering.

Zondag 16 november 2014
Vandaag gaan we als jaarlijkse traditie cafésporten houden. We gaan poolen,
darten, kickeren pingpongen etc. Afspraak om 14u aan de lokalen samen met je
MIVB-abonnement.
Vrijdag 21 tot zondag 23 november 2014
We vertrekken op het eerste weekend van het jaar en het wordt keiKOEL. Het
thema is videogames, de locatie blijft een verrasing. Meer informatie op het
weekendblad in deze Totem.
Zondag 30 november 2014
Laatste zondag van de maand, geen vergadering dus
Blijf steeds verwittigen als je niet kan komen. Dit is voortaan mogelijk via:
- E-mail: zie onderaan dit blad
- Bellen: zie onderaan dit blad
- SMS: zie onderaan dit blad (niet 5 min voor de vergadering…)
- Facebook-groep

Een stevige linker,
Team leiding

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

