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NOVEMBER 2015

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Na een fantastisch weekend is jullie leiding nu helemaal opgewarmd om er ook een ongelooflijke maand
november van te maken. Hopelijk heeft iedereen nu een volledig uniform na de aankomst van de dassen
en de tweedehands verkoop van vorige maand.
Vanaf deze maand wordt iedereen geacht in perfect uniform op de vergaderingen aanwezig te zijn. Een
das, groene/bruine broek/short en hemd of trui worden verwacht. Dus vraag een das wanneer de nieuwe
dassen aangekomen zijn.
Deze maand is weer goed gevuld. We beginnen er aan op zaterdag 7 november met frietjesavond.
Jaarlijks nodigen de givers jullie uit om frietjes te komen eten in de lokalen om zo hun buitenlandskamp te
financieren. Kom dus zeker allen daar naar toe, inschrijven kan op de site.
Daarna is er op 8, 15 en 22 november een gewone vergadering gepland voor alle takken, meer info verder
in de totem.
Nog een aantal varia puntjes. We zijn nog altijd op zoek naar iemand met een C-rijbewijs om met de
vrachtwagen te rijden naar de kampplaats in juli. Als u iemand kent die ons graag zou helpen, mag u altijd
een seintje geven.
Ook zijn we nog op zoek naar oude zetels om ons lokaal herin te richten. Dus, als u nog een oude zetel
heeft staan, mag u altijd iets laten weten.
Na een ongelooflijke maand oktober is het nu tijd voor een nog ongelooflijkere maand november!

Een stevige linker,
Stekelvarken (Ikki)

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)



Liefste kapoentjes
Oktober is al bijna voorbij, maar November is gelukkig weer kortbij. Dus
vrees niet, er staan nog leuke weken voor de deur! Zijn jullie ook zo
benieuwd naar wat we juist gaan doen? Dus laten we snel kijken!

Zondag 01 november 2015
Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering, maar volgende week gelukkig
wel!
Zaterdag 07 november 2015
Hmmmm, het is frietjes avond bij de scouts. Vanaf 17 tot 22 uur kan je genieten
van heerlijke frietjes bij de scoutslokalen. Je kan je inschrijven op de website van
Reynaert-Beatrijs!
Zondag 08 november 2015
We spelen één-tegen-allen! Hoe goed kunnen jullie samenwerken om de geheime
code te achterhalen? Vindt het uit door zeker naar de vergadering te komen!

Vergadering van 14u-17u30
Zondag 15 november 2015
Haal jullie scharen en potloden maar boven, want we gaan knutselen! Zijn jullie
ook benieuwd wat we gaan maken, kom dan zeker af!

Vergadering van 14u-17u30
Zondag 22 november 2015
Laat de eekhoorn en konijn in je los, want vandaag spelen we gezellig in het bos!
Trek maar alvast je slechte kleren en laarzen aan, zodat we helemaal los kunnen
gaan!

Vergadering van 14u-17u30
Zondag 29 november 2015
Het is alweer de laatste zondag van de maand, jammer genoeg betekent dit dat
het geen vergadering is, maar in december staan we weer helemaal klaar om
leuke spelletjes te spelen!

Tot binnenkort kapoentjes!
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 beste welpen,
Na een fantastisch weekend is jullie leiding weer bereid om een
geweldige maand door te brengen! Het is ook bijna winter vergeet
dus jullie dikke sokken niet, en denk om altijd een jas en/of een dikke
trui mee te nemen naar de vergaderingen!
Zondag 01 november 2015
Geen vergadering aangezien we juist een weekend achter de rug hebben. We
beschouwen dus deze zondag als laatste zondag van vorige maand!
Zaterdag 07 november 2015
Frietjesavond in onze lokalen van 17u00 tot 22u00. Allemaal welkom om een
lekker bakje frieten te eten samen met een vleesje! Schrijf je meteen in op
http://reynaert-beatrijs.be
Zondag 08 november 2015
Vandaag gaan we vechten om heer en meester van de wereld te worden in onze
welbekende variant van risk. Kom talrijk en kroon jezelf tot keizer van de wereld.
Vergeet niet te melden indien je niet kan komen en kom altijd in uniform. ;)
Normale uren (14u00 t.e.m. 17u30)
Zondag 15 november 2015
Deze week nemen we het tegen elkaar op om te weten wie er van ons de sterkste
en de slimste is. Klim op eigen kracht tot in de hoogste ranken van de hiërarchie,
wordt gepromoveerd tot sterkste of val van de top. Wie weet wat het lot voor jou
in petto heeft. Blijven bellen indien je niet kan komen en we verwachten je steeds
in perfect uniform. Normale uren (14u00 t.e.m. 17u30)
Zondag 22 november 2015
Kleed je goed warm aan want vandaag gaan we een supertof bosspel spelen.
Moeten we nog meer zeggen? We verwachten jullie allemaal aan de lokalen in
uniform. Vergeet niet te melden indien je niet aanwezig kan zijn. Normale uren
(14u00 t.e.m. 17u30)
Zondag 29 november 2015
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.

P.S.: vergeet niet om telkens af te zeggen als je niet kan komen!

Ikki (Thomas Van Sumere)
Stevige
Baloelinker,
(Jan-Baptist Vandeuren)
Welpenleiding
Bagheera (Triphon Porcher)
Junior (Nico Zwierzynski)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

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

Allerbeste jonggivers,
Na een super geslaagd weekend vliegen we er weer in
met veel enthousiasme want jullie super toffe leiding heeft weer veel
voor jullie in petto! De warme dagen zijn voorbij maar dat houdt ons
niet tegen om ook nu van elke vergadering een groot succes te
maken.

Zondag 01 november 2015
Geen vergadering, geniet goed van je vakantie !
Zaterdag 07 november 2015
Frietjesavond in onze lokalen van 17u00 tot 22u00. Allemaal welkom om een
lekker bakje frieten te eten samen met een vleesje! Schrijf je meteen in op
http://reynaert-beatrijs.be
Zondag 08 november 2015
Haal jullie MIVB-abonnementen alvast maar boven want wij spelen het
metro-spel. Begin de metro plannen van de beste stad van België al maar
goed in te studeren want het zal zeker nodig zijn.
Zondag 15 november 2015
Breng allemaal zeker jullie vuile kleren (en natuurlijk jullie goed humeur)
mee voor het smeerlappen spel.
Zondag 22 november 2015
Gezelschap spelletjes gaan gepaard met gezelligheid, en daar houden wij
zeker van! Jullie hebben zeker en vast wel allemaal gezelschap spelletjes
thuis liggen dus breng er zeker mee. We maken er een super gezellige dag
van (ook de slechte verliezers;) )
Zondag 29 november 2015
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering

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)

Schip ahoi givertjes,
Na een fantastisch marginaal weekend doen we even verder
met de serieuze zaken!

Zondag 01 november 2015
Geen vergadering, aangezien vorig weekend het takweekend was.
Zaterdag 07 november 2015
Frietjesavond! Jullie worden allemaal verwacht aan de lokalen om 14u00 om alles
klaar te leggen. Op drie uur tijd moeten de lokalen gekuist en ingericht worden in
een echt frietkot. Mission impossible? Nee want als iedereen een beetje meehelpt
is dat zeker op tijd gedaan. Nadien worden jullie in de mate van het mogelijke
geacht na te blijven tot 22u00. Vergeet ook niet je bakje frieten te reserveren en
je geld mee te nemen zoals alle andere gasten die deze avond komen eten.
Zondag 08 november 2015
Opruimen en nabespreking! Afspraak om 14u00 aan de lokalen. Eens alles
gedaan is mogen jullie naar huis. Hoe talrijker aanwezig, hoe sneller gedaan.
Zondag 15 november 2015
Back to basics: bosspel met een touch of fun. Benieuwd: kom dan gewoon maar
af! Afspraak op de gewone uren.
Zondag 22 november 2015
Brussel onveilig maken en aan iedereen tonen dat we van de scouts zijn. Tijd voor
een stadsspel. Zoals in oktober hoef je niet naar het lokaal te komen, maar krijg je
een startpunt (zonder raadsel deze keer; was iets te moeilijk voor sommigen…).
Het spel begint om 14u00 en eindigt om 17u30 aan de lokalen. Je kan om 17u00
al doorgaan moest je in het centrum wonen!
Zondag 29 november 2015
Geen vergadering, laatste zondag van de maand. Veel succes met de examens die
in zicht zijn!

Een stevige linker,
Team giverleiding

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Yak (Paul Moyaert)
 0477/368945
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

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

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)

