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OKTOBER 2015

Beste totemlezers,

Na een geslaagde overgang en een sympathieke receptie zijn we het nieuwe scoutsjaar officieel
ingevlogen. Dit wil zeggen dat iedereen zijn oude tak heeft verlaten en nu op het punt staat om nieuwe
ervaringen mee te maken. Om dit allemaal nauwkeurig in te kaderen is de leiding eind september op
leidingsweekend vertrokken om tal van activiteiten voor te bereiden.
Nu we net oktober invliegen, betekent dit ook dat de administratie stilletjes aan in orde zou moeten
komen. Daarom vraag ik aan alle ouders die hun kind nog niet hebben (her)ingeschreven, of nog
geen lidgeld betaald hebben, om dit zo spoedig mogelijk te doen. Inschrijvingen verlopen via de site,
waarna u een bevestigingsmail ontvangt met informatie over het te storten bedrag. Tegen eind oktober
ontvangt u dan een lidkaartje als bewijs van inschrijving. Het lidkaartje is een soort van spaarkaart bij uw
aankopen in de HOPPER: na de 5e aankoop krijgt u een bepaalde korting op uw 6e aankoop in de HOPPER.
Op 4, 11 en 18 oktober kunt u als nieuw lid gratis proberen. Dat houdt in dat u zich niet hoeft in te
schrijven om naar de vergaderingen te komen. Als uw kinderen het achteraf tof vonden, moeten ze zich
wel inschrijven om verder naar de scouts te kunnen komen. Ook houden de kapoenen en welpen
vriendjesdag op 4 oktober: de kapoenen en welpen kunnen de scouts op een ludieke wijze laten
ontdekken aan hun vriendjes.
Ten slotte nog een paar mededelingen:
- Wie niet aanwezig kon zijn op overgang heeft bijgevolg nog geen kentekens gekregen. Vergeet
daarom niet je kentekens af te halen bij de leiding op de volgende vergadering. De aangewezen
plaats van elk kenteken wordt in deze totem nog toegelicht. Een uniform zou geen uniform zijn
moest deze helemaal verschillend zijn van lid tot lid. Daarom vraag ik uitdrukkelijk de
richtlijnen te volgen!
- Dassen zijn besteld, ze komen deze maand toe.
- U hoeft geen vieruutje mee te geven aan uw kinderen. De scouts zorgt voor een vieruurtje bij elke
vergadering
- Op 18 oktober houden we na de vergadering een tweedehandsverkoop van scoutsuniformen.
Dit is zeer handig voor jonge leden die snel groeien, aangezien de kostprijs van uniformstukken
behoorlijk hoog ligt (30 ~ 40 EUR).
Nog een fijne maand oktober toegewenst!
Een stevige linker,
Mol

²

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
Patrouillelinten komen aan de
linkerschouderklep
(Jonggivers)

Boven het internationale
kenteken draag je de
Vlaamse Leeuw en
daaronder een
provincieschildje (Brussel)

Dag Kapoenen!
Zijn jullie klaar voor een jaar vol plezier? We hebben vorige
vergadering al eens kort kunnen proeven van het scoutsleven,
maar vanaf deze maand kunnen we er echt invliegen en elkaar
leren kennen. We hebben allemaal leuke en spannende activiteiten
in petto, hou jullie maar klaar!

Zondag 4 oktober 2015
Omdat we tijdens de overgang nog geen tijd hebben gehad om elkaar écht te
leren kennen, houden we vandaag een kennismakingsvergadering. Ook is het
Vriendjesdag! Dit wil zeggen dat iedereen een vriendje of vriendinnetje mag
meenemen naar de vergadering. Hopelijk komen er dan nog meer leuke
kapoentjes naar onze scouts!
Zondag 11 oktober 2015
We hebben een groot probleem. De grote Reynaert-Beatrijs schat is verdwenen en
we weten niet hoe we hem moeten terugvinden… Kunnen jullie ons helpen om de
schat te zoeken? Zet jullie beste speurneus maar op en kom allemaal naar de
scouts om de leiding uit de nood te helpen!
Zondag 18 oktober 2015
We zijn vandaag in een actieve bui en daarom gaan we vandaag naar het bos.
Jaja, jullie horen het goed, het is tijd voor ons eerste bosspel van het jaar. Ook
gaan we iets knutselen voor het weekend van volgende week… Zijn jullie ook zo
benieuwd wat we gaan maken?
Zaterdag 24 oktober > zondag 25 oktober 2015
Joepie, ons eerste weekend staat voor de deur. We gaan ons 2 dagen super
amuseren en dat gaan we doen met het thema ‘dierentuin’. Breng dus zeker
allemaal verkleedkledij mee. Wie gaat zich verkleden in een giraf, of in een spin, of
in een olifant? We zijn benieuwd!
Het weekend gaat door in de Meiskensbeekstraat 1 in Humbeek. We
verwachten jullie ter plaatse om 10u30 en zondag mogen jullie om 12u00 terug
naar huis. Meer info volgt op het weekendblad elders in de totem.

Een stevige linker,
Jullie allerliefste leiding
Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
Rob Mortier
 0495/150381
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Dag allerbeste Welpen,
Voor deze nieuwe maand vol zotte vergaderingen en dol
plezier heeft jullie leidingploeg weer eens vol inspiratie
tal van nieuwe spelletjes bedacht. Zeker komen is de
boodschap! Ook zeker niet vergeten dat het takweekend
al eind deze maand is. Kom steeds in perfect uniform
naar de vergaderingen en mailen ons om te melden
wanneer je helaas niet aanwezig kan zijn.
Zondag 04 oktober 2015
Om het scoutsjaar goed te kunnen beginnen, moeten we elkaar beter leren
kennen. Er zijn weer veel nieuwe welpen bijgekomen! Daarom spelen we vandaag
kennismakingspelletjes. We spreken af om 14u00 aan de lokalen.
Zondag 11 oktober 2015
Het is vriendjesdag vandaag. Breng dus zoveel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes mee: hoe meer zielen hoe meer vreugde. Dan gaan we allemaal
samen in het bos en spelen we een superleuk bosspel. Kom dus met z’n allen om
14u00 naar de lokalen.
Zondag 18 oktober 2015
Oh nee… Bagheera en Baloe hebben de snoepjes verstopt. We moeten ze
terugvinden. Maar Baloe en Bagheera gaan de schuilplaats niet zomaar vrijgeven.
Kom dus met zoveel mogelijk om deze dieven te stoppen en … de snoepjes terug
te bemachtigen. We spreken af aan de lokalen om 14u00.

Zaterdag 24 > zondag 25 oktober 2015
Het is TAKWEEKEND! YOEHOE. Hou deze data dus zeker vrij. Meer informatie
kan je terugvinden in deze Totem op het weekendblad.
Stevige linker,
Welpenleiding
Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
Junior (Nico Zwierzynski)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0498/284109
 0470/134339
 0498/416152
 0495/471716

Hier is het eerste weekend van het jaar. De leiding kijkt er zeker naar uit en hoopt dat jullie
er talrijk zullen zijn!
 Waar?
Chiroheem Chiro Apollo 8
Meiskensbeekstraat 1
1851 HUMBEEK
 Tijdstip
De kapoenen en welpen worden op zaterdag 24 oktober 2015 om 10u30 verwacht.
Jullie mogen terug naar huis op zondag 25 oktober 2015 om 12u00.
 Vervoer
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het 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 16 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 Dierentuin/Zoo
Zaklamp
Uiteraard je goed humeur

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

Kleren die net iets “te” marginaal zijn om bij de scouts aan te trekken? Een gevoel van losgaan
dat je dag in dag uit probeert te verbergen? Dan is dit weekend voor jou! Niets is gedurende
deze twee dagen TE…
 Waar ?
Chirolokalen Chiro Vonk
Goedendagstraat z/n
2300 TURNHOUT
 Tijdstip
Afspraak op vrijdag 23 oktober 2015 om 18u15 stipt in Brussel-Centraal
We zijn terug op zondag 25 oktober 2015 om 14u00 in Brussel-Centraal.
 Wie in station BRUSSEL-NOORD wenst af te stappen laat dit tijdig aan de leiding
weten.
 Vervoer
We gaan en keren terug met de trein. De prijs van het ticket maakt deel uit van het
weekendgeld. Er rijdt slechts één trein per uur richting Turnhout, bijgevolg wachten we
niet op laatkomers!
 Wat neem je mee ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Weekendgeld 21 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 camping marginaal
Zaklamp en zakmes

Je hoeft niet “al gegeten te hebben”. Ter plaatse is er eten voorzien

Beste jonggivers
Na een zeer geslaagde en welverdiende overgang willen wij jullie hartelijk
welkom heten in de jonggivergroep. Ook alle niet-nieuwe jonggivers ontvangen
we met open armen. Hoe jullie maar vast want deze maand wordt bangelijk!
Jullie allerleuksteliefstemooiste leiding ;).

Zondag 04 oktober 2015
Rarara wat staat er vandaag op de planning? Jeugdsportival natuurlijk.
Jullie worden samen met de givers verwacht om 09u00 stipt aan de
lokalen met een heerlijke picknick. De bus wacht niet op laatkomers, neem
dus een metro vroeger voor de zekerheid. Voor de ijsberen onder jullie:
zwemgerief mag ook mee (+handdoek). We zouden rond 17u30 terug zijn,
maar indien we te laat aankomen, zullen we dit tijdig laten weten.
Zondag 11 oktober 2015
Trek allen vuile kleren aan waaaaaaaaant… we spelen een super stoer mega
leuk kennismakingsbosspel. Neem dus vooral een mooie glimlach mee.
Normale uren aan de lokalen.
Zondag 18 oktober 2015
Bestudeer je medeleden en leidings houding al maar vast. Wie lijkt jou het
meest verdacht? En waar en hoe zou de moord gepleegd zijn? Dat kom je
allemaal te weten als je er helemaal voor gaat. Cluedo super de lux op de
normale uren.
Vrijdag 23 oktober > zondag 25 oktober 2015
Aangezien we jullie niet kunnen missen skippen we de laatste-zondag-vande-maandregel voor één keer en doen we een super leuk TAKWEEKEND.
Iedereen komen dus, want het wordt echt wel Buitengewoon Beestig met de
B van Bart Beters. Meer informatie hierover op het weekendblad elders in
deze Totem.

Een stevige linker,
Jonggiverleiding

Flicka (Thibaud Moens)
 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
 0472/464527
Savanah Héréus
 0470/504765
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hupla, nu zijn we voltallig, eens tijd om de zaken aan te
pakken. Een buitenlands kamp organiseren is een pak werk,
jullie hulp zal zeker welkom zijn!

Zondag 04 oktober 2015
Een dag lang sporten of gewoon een beetje chillen, je ziet zelf hoe je die dag
invult. Wat zeker vast ligt, is dat we tezamen naar Hofstade gaan voor het
jeugdsportival. Afspraak (onder voorbehoud) aan de lokalen om 09u00 stipt in
uniform, de bus wacht niet op laatkomers! Normaal gezien zijn we terug rond
17u30 aan de lokalen. Reken gerust wat vertraging bij zoals elk jaar! Neem ook
een picknick en drank mee. Zwemgerief in geval van mooi weer kan ook handig
zijn.
Zondag 11 oktober 2015
Planningsvergadering. Iedereen dient aanwezig te zijn, aangezien het buitenlands
kamp ook dankzij jullie mogelijk gemaakt wordt. Afspraak aan de lokalen op de
gewone uren. Neem je MIVB-abonnement in elk geval mee.
Begin zeker al wat na te denken over mogelijke geldacties, zodat je er zondag niet
met de mond vol tanden staat!
Zondag 18 oktober 2015
Tijd voor wat actie. We duiken de Brusselse metrostations in voor een tof
metrospel. Meer informatie over de praktische inhoud van het spel volgt nog via
mail/groep. In elk geval hoef je niet naar het lokaal te komen, maar zal je
startpunt een metrostation zijn. Het spel begint sowieso om 14u00, en eindigt aan
het lokaal om 17u30. MIVB-abonnement lijkt een logisch instrument om de
poortjes te openen.
Vrijdag 23 oktober > zondag 25 oktober
Haal het marginaalste van je boven en laat je lelijkste kledij zien want dit weekend
vereren we de fashion faux-pas. Ook tijd voor een eerste geldactie, dus zorg
ervoor dat je kan komen. Meer informatie over het weekend kan je terugvinden in
deze Totem.

P.S.: bellen, sms’en, mailen, chatten, ... er bestaan 1001 manieren om te zeggen
dat niet kan komen. “Oeps, ben het vergeten” is dus geen excuus!

Een stevige linker,
Team
Molgiverleiding
(Edmond Jonckheere)
Picus (Constantin Porcher)
Yak (Paul Moyaert)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0470/763485
 0474/784877
 0477/368945

GEZOCHT
Onze scouts zoekt iemand in het bezit van een C – rijbewijs,
dat bereid zou zijn om een vrachtwagen te besturen op 15 en
30 juli 2016 om het materiaal te vervoeren van en naar het
kampterrein gelegen te 6941 BOMAL.
Neem contact op via groepsleiding@reynaert-beatrijs.be

TWEEDEHANDSVERKOO
Op 18 oktober houden we na de vergadering een
P
tweedehandsverkoop van uniformstukken. Ouders kunnen
onderling verkopen en de scouts verkoop zelf verloren
uniformen die al een jaar of twee in de lokalen liggen. Een
aanrader voor de jonge leden die heel snel groeien!

EEN NIEUW LEVEN …
… voor je oude zetel? Heeft u thuis nog een oude zetel staan
die net weg zou moeten? Dan kan hij in onze lokalen terecht!
Zelf gebruiken we ook ex-oude zetels die na een tiental jaar te
versleten zijn. Daarom zouden we deze graag vervangen!
Neem gerust contact op via info@reynaert-beatrijs.be

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

