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MAART 2016

Beste totemlezers

De frisse winter loopt ten einde en de lente komt eraan. Laten we dus hopen op zonnige en
warmere vergaderingen voor de laatste winterweken. Uiteraard zijn er deze maand alweer
supertoffe activiteiten gepland!
Zondag 6 maart en zondag 13 maart zijn “gewone” vergaderingen. Dit wil zeggen dat jullie allemaal
in perfect uniform aan de lokalen verwacht worden op de normale uren. En uiteraard zeker altijd
melden indien je niet aanwezig kan zijn, hetzij via mail of sms.
Vrijdag 18/zaterdag 19 - zondag 20 maart is het takweekend er eindelijk. Waar, wanneer en wat
kan je allemaal op de weekendbladen lezen. We hopen allen dat jullie talrijk zullen komen voor
deze onvergetelijke ervaring.
Herhaling van belangrijke data:
•
•
•

Vrijdag 15 – zondag 17 april: groepsweekend
Zaterdag 30 april: feest van het 40 en 30 jarig bestaan van Reynaert en Beatrijs!
Kampdata
o Kapoenen 25 - 30 juli 2016
o Welpen 21 -30 juli 2016
o Jonggivers 18 - 30 juli 2016

Indien er nog zaken onduidelijk zouden zijn, aarzel niet om de leiding te contacteren via de
verschillende communicatiekanalen (gsm, sms, mail, …)
Een stevige linker
Marmot

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)

Het is alweer maart en al bijna lente! Wat gaat dat toch snel! Ik hoop dat
jullie weer zin hebben in een maand vol leuke spelletjes en natuurlijk weer
kei veel ravotten op het weekend tussen de lenteklokjes!

Zondag 06 maart 2016
Vandaag gaan we naar een binnenspeeltuin samen met de welpen! We spreken af
aan Planet Kids: Grotegeeststraat 10, 1933 STERREBEEK om 14u00. Breng
ook zeker 5 EUR mee voor de inkom! (www.planetkids.be).
Het zou fijn zijn mocht je mama of papa laten weten dat je komt, en vergeet hen
niet te zeggen dat je om 17u30 terug moet worden opgehaald.

Zondag 13 maart 2016
Er is iets serieus mysterieus gebeurd bij de lokalen. Kom jij meespeuren en opzoek
gaan naar bewijs, zodat we de dader kunnen oppakken?
Zaterdag 19 > zondag 20 maart 2016
Kijk naar de pagina over het weekend in deze Totem voor meer informatie!
Zondag 27 maart 2016
Het is alweer de laatste zondag van de maand, dus dat betekent dat er geen
vergadering is. Maar we zien jullie snel terug in april!!

Een stevige linker,
Kapoenenleiding<3
Kameel (Janne Delva)
( 0475/298657
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
( 0470/072635
Rob Mortier
( 0495/150381
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Het wordt weer een top maand. Er 2 ongeloofelijk coole,
super toffe, mega fantastische vergaderingen gepland
en een nog spetterender weekend. De leiding kijkt er
alvast naar uit.

Zondag 06 maart 2016
Dit is een ietwat speciale vergadering. We gaan samen met de kapoenen naar een
indoor speelplein. We spreken om 14u00 af aan de ingang van planet kids af op
dit adres Grotegeeststraat, 10 1933 STERREBEEK. Neem 5 EUR mee en om
17u30 kunnen jullie ouders jullie terug voor de ingang komen af halen.
Zondag 13 maart 2016
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.
Zaterdag 19 > zondag 20 maart 2016
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 aliens. Vergeet zeker je weekenduitrusting
niet mee te nemen voor dit buitenaards weekend!!!!

Zondag 27 maart 2016
Laatste zondag van de maand: geen vergadering!
Stevige linker,

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!
Ó Waar?
Scouts Vilvoorde
Verbindingsstraat z/n
1800 VILVOORDE
Ó Tijdstip
De kapoenen en welpen worden op zaterdag 19 maart 2016 om 10u30 verwacht.
Jullie mogen terug naar huis op zondag 20 maart 2016 om 12u00.
Ó 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.
Ó 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 Aliens/marsmannetjes
Zaklamp
Uiteraard je goed humeur

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

Kruipen, sluipen, schieten, kortweg het leven van een militair. Heb je zin om je gedurende een
weekend in de sfeer van de discipline en gehoorzaamheid coole spellen te spelen? Dit weekend
is jouw kans!
Ó Waar ?
Scoutslokalen Sint-Paulus Borchtlombeek
Pastoriestraat 5
1761 BORCHTLOMBEEK
Ó Tijdstip
Afspraak op vrijdag 18 maart 2016 om 18u15 stipt op perron 3 in het busstation van
Brussel-Noord (daar waar bussen van De Lijn vertrekken)
We zijn terug op zondag 20 maart 2016 om 13u30 aan het metrostation
Weststation.
Ó Vervoer
We gaan en keren terug met de bus van De Lijn. De prijs van het ticket maakt deel uit
van het weekendgeld.
Ó 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 Army/Leger/Militair
Zaklamp en zakmes

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

Ben je nog een beetje moe omdat februari druk was? Wij zeker
niet. Deze maand hebben we nog veel meer te doen dus kom
zeker maar af ;)

Zondag 06 maart 2016:
Vandaag gaan we in het bos gaan spelen! Wees er maar klaar voor want het
wordt super. Afspraak aan de lokalen op de gewone uren.
Zondag 13 maart 2016
Sjorringsvergadering! Afkomen is van héél groot belang want eet je op de
grond als je geen tafel of shelter kan sjorren met je patrouille! Zorg dat je
werkhandschoenen bij de hand hebt om verwondingen te voorkomen. Afspraak
op de gewone uren. De vergadering is gedaan om 17u30!
Vrijdag 18 maart > zondag 20 maart 2016
Ons takweekend is er eindelijk! Meer informatie kan je vinden in deze Totem
op het weekendblad!
Zondag 27 maart 2016
Laatste zondag van de maand: geen vergadering. Tot in april!

Blijf bellen, sms’en, … als je niet kan komen!
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)

Hallo givertjes J Alles goed? Deze maand hebben we
een nog een paar toffe activiteiten in petto! Afkomen is
dus de boodschap!

Zondag 06 maart 2016
Aangezien in centrum Brussel in februari niet de beste optie was, gaan we wafeltjes
verkopen in Sint-Pieters Woluwe. Kom talrijk af want we mankeren nog zeker
duizend euro voor het kamp! Afspraak om 13u00 aan de lokalen om in te
pakken. Vergadering zit erop om 17u30.
Zondag 13 maart 2016
Teambuilding, maar alles gaat niet zo goed verlopen als gedacht. Om 14u00 krijgen
jullie aan de lokalen een opdracht, die jullie tot een goed einde moeten brengen.
Maar pas op, in elke ploeg schuilt er een mol, deze wordt persoonlijk gecontacteerd
… Afkomen met je MIVB abonnement als je benieuwd bent J
Vrijdag 18 maart > zondag 20 maart 2016
Takweekend met als thema Army. Kleed je alvast in een sexy militair uniform of
schmink je gezicht met camouflagekleuren! Meer informatie kan je op het
weekendblad vinden in deze Totem.
Zondag 27 maart 2016
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering!

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 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 B en liefst 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)

