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APRIL 2016

Beste ouders,
Beste leden,
Beste totemlezers,

April is een van de laatste maanden van ons scoutsjaar, maar zoals bekend: last but not least! In
april zal je zeker niet mogen klagen over te weinig scouts, neen elke week heeft zijn eigen
specialere vergadering.

Ook vertrekken we deze maand op groepsweekend, maar dit jaar heel wat anders dan de vorige
jaren. Door een gebrek aan lokalen rond Brussel zijn we genoodzaakt een beetje verder te trekken,
namelijk in Limburg. Omdat het een groepsweekend is, leek het ons geen slecht idee om met z’n
allen op vrijdagavond te vertrekken. Uiteraard is dit voor de jongste takken een uitdaging, maar
is scouting niet durven? Ook is dit een voorproever op het kamp: kapoenen overnachten er ook vijf
dagen aan een stuk! Meer informatie over het weekend is terug te vinden in deze Totem op het
weekendblad.

Naast het groepsweekend vieren we op het einde van deze maand ook het 40-jarig bestaan van
VVKS Reynaert en het 30-jarig VVKM Beatrijs. Dankzij de inzet van elke generatie leiding sinds
de oprichting van onze groep is het voor ons mogelijk om jullie uit te nodigen op een grandioos
feest. Naast de lekkere barbecue en de gezellige sfeer, laten we jullie kennismaken met de
geschiedenis van onze scouts: foto’s, een tentoonstelling en zelfs de oprichter van de scouts zullen
aanwezig zijn. Kortom: laten we samen, jong en oud, er een zalige dag van maken!
Om logistieke redenen vragen we aan iedereen zicht in te schrijven op http://reynaert-beatrijs.be

Graag wijs ik iedereen aan op het bestaan van de kalender op onze site. U kunt er de data van
de weekends, vergaderingen en zelf van het kamp op voorhand raadplegen. Handig en snel voor u,
en ons bespaart het tijd en mailverkeer 

Een stevige linker,
Mol
Groepsleider

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)

Daaaag kapoenen!
Nadat we de maand Maart op een spetterende manier hebben
afgesloten met een geweldig weekend, staan we weer paraat om ons
in April dik te amuseren. Er staan allemaal speciale vergaderingen op
het programma, dus lees maar snel verder!
PS: Na al die toffe vergaderingen van dit jaar zijn er ook veel toffe
foto’s opgedoken. Neem zeker eens een kijkje op de website.
Zondag 03 april 2016
Vandaag gaan we met z’n allen naar het zwembad Océade! We spreken af om
11u00 aan de scoutslokalen met een picknick en (indien mogelijk) MIVB
abonnement en uiteraard zwemgerief. Om 17u30 staan we terug aan de lokalen.
Wie zich op tijd heeft ingeschreven brengt 8 EUR mee, in het andere geval kost het
15 EUR. Tot dan!
Zondag 10 april 2016
Ook vandaag is het een beetje een speciale dag. We gaan namelijk met alle andere
kapoenen uit Brussel een hele namiddag plezier maken, joepie! We spreken af aan
de lokalen om 13u00 met MIVB abonnement. Om 17u30 zijn we terug aan de
lokalen.
Vrijdag 15 april t.e.m. zondag 17 april 2016
Jullie lezen het goed: het is tijd voor ons jaarlijks groepsweekend. We gaan niet
alleen met de welpen weg, maar ook de jonggivers en givers komen met ons mee.
Sfeer verzekerd! Meer informatie vindt u op het weekendblad elders in de totem.
Zondag 23 april 2016
Na al die gekke weken is het nog eens tijd voor een goed oud bosspel. Trek jullie
vuile kleren al maar aan! Gewone uren aan de lokalen.
Zaterdag 30 april 2016
Het is eindelijk zover: ons giga-spetterend groepsfeest. Dit jaar bestaat onze scouts
40 jaar (Reynaert) en 30 jaar (Beatrijs). Oud-leiding en nieuwe leiding werken
samen om er een heus feest van te maken. Zeker afkomen is dus de boodschap!
Inschrijvingen zijn verplicht en gebeuren via http://reynaert-beatrijs.be

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

Welkom terug welpen,
Na een ongelofelijke maand maart met het weekend als apotheose zijn
wij, jullie leiding, er weer helemaal klaar voor om er dubbel en dik in te
vliegen. Jullie ook?

Zondag 03 april 2016
Vandaag gaan we zwemmen in het subtropisch zwembad Océade. Afspraak om
11u00 aan de lokalen met picknick, zwemgerief en 8 EUR indien
ingeschreven. Wie zich niet heeft ingeschreven betaalt 15 EUR.
Vergeet ook niet je MIVB-abonnement. We staan terug aan de lokalen om 17u30.
Zondag 10 april 2016
Deze zondag is er een super coole districtsactiviteit. We spreken met z’n allen af aan
de lokalen om 13u00 met je MIVB-abonnement.
Vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 april 2016
We vertrekken met z’n allen op groepsweekend. Meer informatie kan je terugvinden
op het weekendblad in deze Totem.
Zondag 23 april 2016
De tekst die hier stond is mysterieus verdwenen. Moest je willen weten wat hier
oorspronkelijk geschreven stond, zal je moeten afkomen. Neem alvast je
detectievebril mee! Afspraak op de gewone uren.
Zondag 30 april 2016
Kom samen met vrienden en familie het 40 jarig bestaan van Reynaert en het 30
jarig bestaan van Beatrijs vieren. Je kan je alvast inschrijven op http://reynaertbeatrijs.be

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

Adres voor iedereen: Bremstraat 7, 3945 HAM
=============== KAPOENEN & WELPEN ===============
 Tijdstip: vrijdag 15 april t.e.m. zondag 17 april 2016
 Heen: afspraak vrijdag om 17u30 stipt in de grote hal van Brussel-Centraal.
Aangezien de lokalen op een tachtig kilometer van de hoofdstad liggen verkiezen we
de trein.
 Terug: we zijn terug op zondag om 15u45 in de grote hal van Brussel-Centraal. Wie
zijn zoon/dochter wenst af te halen in Ham om 12u30, verwittigt op voorhand de
takleiding per mail.
 Kost: de prijs van dit weekend bedraagt 21 EUR vanwege de extra nacht.
 Wat neem je mee?
o Weekendgeld in een gesloten omslag met je naam erop.
o Perfect uniform (kapoenen: das is voldoende)
o Klein matje en slaapzak
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
o Toiletgerief
o Voldoende ondergoed
o Een lange en een korte broek
o Warme trui
o Regenjas en waterdichte schoenen (eventueel lichte extra paar)
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema James Bond 007
o Zaklamp.
o Geen veldbedden, zware matrassen of onnodige kledij. Uw
zoon/dochter moet zijn/haar eigen gerief kunnen dragen!







============== JONGGIVERS & GIVERS ==============
Tijdstip: vrijdag 15 april t.e.m. zondag 17 april 2016
Heen: afspraak vrijdag om 17u30 stipt in de grote hal van Brussel-Centraal.
Terug: we zijn terug op zondag om 15u45 in de grote hal van Brussel-Centraal. Wie
wenst af te stappen in Schaarbeek of Brussel-Noord verwittigt de takleiding per mail.
Kost: de prijs van dit weekend bedraagt 21 EUR.
Wat neem je mee?
o Weekendgeld in een gesloten omslag met je naam/totem erop.
o Hetzelfde als hierboven beschreven voor de kapoenen en welpen.
o Zakmes

’T Is altijd lente in de ogen van de tandarts assistente, maar natuurlijk ook bij
ons. We vliegen weer een fantastisch leuke maand tegemoet. En niet te
vergeten: VAKANTIE!!
Hierbovenop is er deze maand een speciaal evenement dat je zeker niet mag
missen. Voor meer info moet je maar even doorlezen.
Zondag 03 april 2016
Hopelijk geniet iedereen van de vakantie en hebben jullie geen schrik van een
spatje water, want we maken vandaag een uitstapje. Océade, pas maar op!
Want wij komen eraan. Iedereen wordt aan de lokalen om 11u00 verwacht
met een picknick, MIVB-abonnement en uiteraard zwemgerief. Neem
ook 8 EUR mee als je op tijd hebt ingeschreven, indien niet kost het 15
EUR. We zijn terug om 17u30 aan de lokalen.
Zondag 10 april 2016
Het is weer tijd om de andere scouts een poepie te laten ruiken ;).
Districtsactiviteit: afspraak om 13u00 aan de lokalen in perfect uniform met
je MIVB-abonnement. We zijn terug om 17u30.
Vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 april 2016
Als scout is groepsgevoel een echte must. We gaan dus met zen allen op
groepsweekend. Voor meer informatie kan op het weekendblad in deze
Totem terugvinden. Dit wordt weer een onvergetelijke belevenis dus be there.
Wij hebben er alvast heel veel zin in.
Zondag 23 april 2016
Aangezien vorige keer het sjorren zo goed ging hebben we besloten om nog
een sjorvergadering te doen. We gaan weer een heleboel bouwen en ideeën
zijn altijd welkom. Wie snel blaren krijgt kan handschoentjes meenemen. Zeker
aanwezig zijn, vooral wie er vorige keer niet bij was!!! We verwachten jullie .
Zaterdag 30 april 2016
We vieren vandaag de 40ste verjaardag van Reynaert en 30ste verjaardag van
Beatrijs. Dat verdient een groot feest. Nodig iedereen maar uit want het wordt
spetterend. Je kan je alvast inschrijven op http://reynaert-beatrijs.be

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)

Examens achter de rug, veel gefeest of veel geslapen? Maakt
niet uit: wij hebben hard gewerkt om een toffe maand april in
mekaar te steken. Afkomen wordt altijd geapprecieerd: p

Zondag 03 april 2016
Vandaag gaan we naar Océade met de hele groep. Afspraak om 11u00 aan de
lokalen met een picknick, MIVB-abonnement en zwemgerief. Indien je
ingeschreven bent neem je slechts 8 EUR mee, indien niet bedraagt de
inkomprijs 15 EUR. We zijn terug aan de lokalen om 17u30.
Zondag 10 april 2016
Tijd om eens te “socializen” met andere scouts uit Brussel. Ja, wij hebben jullie nodig
om Reynaert-Beatrijs te vertegenwoordigen tijdens de districtsactiviteit. Afspraak
om 13u00 aan de lokalen, we zijn terug om 17u30.
Vrijdag 15 april t.e.m. zondag 17 april 2016
Zoals elk jaar vertrekken we ook eens met heel de groep op weekend. Zeker
afkomen op groepsweekend, want de moeten de laatste veertig dozen wafels kwijt
geraken. Voor de rest zal de fun ook wel aanwezig zijn. Meer informatie in deze
Totem op het weekendblad.
Zondag 23 april 2016
Laatste geldactie in Brussel. Eens onze voorraad wafeltjes op is gaan we zeker nog
eens genieten van het zonnetje met z’n allen. Zeker afkomen dus, want elke
inspanning leidt naar een grandioos kamp! Afspraak om 13u00 aan de lokalen om
in te pakken.
Zondag 30 april 2016
Na al dat verkopen en inspannen nodigen we jullie (en familie, vrienden, …) van
harte uit op de 40ste verjaardag van Reynaert en de 30ste verjaardag van Beatrijs.
Inschrijven kan op http://reynaert-beatrijs.be

Een stevige linker,
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)

P.S.: bellen, sms’en, mailen, chatten, ... er bestaan 1001 manieren om te zeggen

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

HELPEN OP GROEPSFEEST?
De komende dagen publiceren we een lijst met alles wat nog
moet gebeuren voor het groepsfeest. Indien er ouders, vrienden
of familie een tandje willen bijsteken op het groepsfeest, zijn ze
van harte welkom.
Voor vragen en informatie: groepsfeest@reynaert-beatrijs.be

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

