NOVEMBER 2018

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: https://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das
LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie.
GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling.

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven
tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets
meer. We spelen een spel dat niet luchtledig
is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot
plezier en kleine daden komen we op voor
onze omgeving en voor een kleurrijk
Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in
een rechtvaardige wereld.’
MISSIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Totem is het programmaboekje van Scouts en
Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-PietersWoluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke
informatie gepubliceerd over de vergaderingen
van de komende maand. U vindt er ook
praktische informatie en contactgegevens van
de leidingsploeg.
Verschijnt maandelijks, niet in augustus.
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders
Beste totemlezer
Het is alweer november... november staat gekend als een koude maand, maar dat houdt ons bij
de scouts niet tegen om plezier te maken!
We vragen jullie natuurlijk om warm gekleed te komen naar de vergaderingen, zo vermijden
we afgevroren teentjes op het einde van de dag…
Mag ik nu eventjes jullie aandacht vragen voor een belangrijke boodschap:
“Ik maak gebruik van dit voorwoord om jullie allen ook van harte uit te nodigen op de
Spaghettiavond die onze givers organiseren!
Na negen jaar frietjesavonden georganiseerd te hebben, gooien we het roer om.
Wij zullen de beste kok uit onszelf naar boven halen en heerlijke sauzen voor jullie serveren.
Erna kunnen jullie altijd genieten van een heerlijk dessert, waarvoor een vrije bijdrage wordt
geapprecieerd.”
We hopen jullie dus zeker te mogen verwelkomen op zaterdag 10 november vanaf 17u00 t.e.m.
22u00!
Bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot dan
Leeuwaapje

Dag Kapoenen! Vorige maand hadden we een super leuk weekend :) En na een
welverdiende vakantie zijn jullie allemaal goed uitgerust voor de leuke spelletjes
die deze maand op jullie te wachten staan.

ZONDAG 04 NOVEMBER 2018
Deze zondag gaan we een zeer spannende schattentocht spelen.
Benodigdheden? Links en rechts kennen! We gaan dus buiten spelen
vergeet zeker geen jas. Afspraak op normale uren aan de lokalen.
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
Dit jaar geen frietjes maar pasta! Jullie zijn allemaal welkom vanaf
17u00 t.e.m. 22u00 op de pasta-avond die onze givers organiseren in de
lokalen. Bestellen is verplicht en verloopt via https://reynaert-beatrijs.be
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Dit jaar zijn we met een grote groep
kapoentjes Daarom gaan we deze
vergadering ervoor zorgen dat iedereen
goed kan samenwerken. We zullen deze
keer ook buiten spelen dus kleed je warm
aan. Afspraak op de normale uren aan de
lokalen.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
Springen, kruipen, duiken, rollen en glijden! Kan je het al raden? We
gaan naar een binnenspeeltuin! Trek allemaal jullie beste speelkleren
aan en neem zeker je MIVB-abonnement mee. Afspraak zoals altijd om
14u00 aan de lokalen.
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand geen vergadering, maar we zien jullie
graag talrijk terug in december, de maand van Sinterklaas en warme
kleren!

SPINAAP (Lut Delva)
BEO (Zélie Demyttenaere)
BRULAAP (Lucas Cucci)
TAGOEAN (Oscar Bribosia)
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/464527
( 0479/799231
( 0472/511448
( 0491/292090

Yoowyoooowyow welpen! Nadat we vorige maand de stad
verkenden en een superleuk weekend achter de rug hebben
is

het nu

weer tijd

voor

een

maand

vol

met

leuke

vergaderingen en plezier! Hebben jullie er ook zo veel
zin in? De leiding alvast wel!

ZONDAG 04 NOVEMBER 2018
Wie heeft de beste Fortnite skills? Dat gaan wij vandaag testen in het
grote Fortnite spel! Benieuwd wie die top 1 gaat halen? Kom dan zeker
naar de vergadering om het te ontdekken. Afspraak om 14u00 aan de
lokalen.
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
Dit jaar geen frietjes maar pasta! Jullie zijn allemaal welkom vanaf
17u00 t.e.m. 22u00 op de pasta-avond die onze givers organiseren in de
lokalen. Bestellen is verplicht en verloopt via: https://reynaert-beatrijs.be
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Vandaag kruipen we in de huid van ervaren zeemannen. We maken de
zeven zeeën onveilig en ontdekken wie van jullie de beste kapitein is!
Samen met de wolven spelen we het grote zeeslagspel! Afspraak om
14u00 aan de lokalen.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
Springen, kruipen, duiken, rollen en glijden! Kan je het al raden? We
gaan naar een binnenspeeltuin! Trek allemaal jullie beste speelkleren
aan en neem zeker je MIVB-abonnement mee. Afspraak zoals altijd om
14u00 aan de lokalen.
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
Vandaag is het de laatste zondag van de maand en is er dus jammer
genoeg geen vergadering L. Maar geen zorgen. We zien elkaar in de
maand december terug voor opnieuw een maand vol plezier!

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of
weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen
aanpassen.

CHIL (Arthur Bribosia)
MARALA (Minne Bezuijen)
CHIKAI (Félix Bribosia)
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)
OE (Henri Delville)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0495/577881
( 0498/194068
( 0491/228571
( 0474/398400
( 0495/106960

HaaaaLLLLLLoooooo!! Na deze welverdiende vakantie
is de leiding weer helemaal klaar om er een SUPER
maand van te maken. Ben jij er ook klaar voor?

ZONDAG 04 NOVEMBER 2018
Voor deze eerste zondag van
november zullen we veel gebruik
moeten maken van de kracht in onze
handen, want vandaag zullen we
samen mega coole sjorconstructies
maken!
We verwachten jullie om 14u00 aan de lokalen en neem zeker een paar
handschoenen mee.
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
We verwelkomen jou en je ouders op de nieuwe traditie van de scouts:
pasta-avond van de givers van 17u00 t.e.m. 22u00. Kom mee smullen
van lekkere pasta tegen een voordelige prijs. Inschrijven verplicht via:
http://reynaert-beatrijs.be
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Nu het nog niet te koud is, nemen we de metro richting Grote Markt om
Brussel onveilig te maken! Jullie hebben het waarschijnlijk geraden:
deze zondag spelen we een stadsspel. De metro is niet gratis, neem dus
je MIVB-abonnement mee! Afspraak op de normale uren.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
Vandaag spelen we zeeslag! Het is wel een speciale vergadering want de
welpen gaan ons helpen winnen. Zijn jullie er klaar voor? We verwachten
jullie om 14u00 aan de lokalen.
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
Helaas pindakaas, het is weer de laatste zondag van de maand: geen
vergadering dus! Rust maar goed uit voor de super gekke maand
december.

IKKI (Thomas Van Sumere)
KAA (Jef Delva)
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)
WONTOLLA (Thibaud Moens)
KIGO (Sorenza Cucci)
TABAQUI (Willem Debersaques)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0498/284109
( 0472/346390
( 0488/580323
( 0498/718294
( 0472/675477
( 0479/378841

Hey Jonggivertjes, November is er en de herfst is al volop bezig.
De bomen zijn kaal, de blaadjes liggen op de grond en het wordt
al wat kouder, maar dat houdt ons zeker niet tegen om ons
lekker te amuseren en toffe activiteiten te doen.

ZONDAG 04 NOVEMBER 2018
Het is weer eens tijd om naar het mooie centrum van onze stad te
trekken. Bereid jullie maar voor om alle stereotypen van jullie af te
schudden en te bevrijden van de kettingen van de maatschappij. Vergeet
zeker geen MIVB-abonnement. Afspraak op de gewone uren.
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
De givers organiseren hun spaghettiavond en jullie zijn van harte
uitgenodigd. Bestel zeker op tijd om te kunnen genieten van een lekker
bord pasta. Het bestellen gebeurt via https://reynaert-beatrijs.be
Je kan terecht in de lokalen van 17u00 t.e.m. 22u00.
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Baseball, dikke berta, platte marie, vleeshoop, … Jaja jullie hebben het
goed geraden. Deze vergadering is het bal en plein spelen. We gaan eens
heel sportief zijn en alle klassiekers terug uit de kast halen. Afspraak aan
de lokalen op de gewone uren.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
De bomen hebben in de herfst het meest uitgebreide kleurenpalet.
Oranje, geel, rood, bruin, … om dit mooi te kunnen bezichtigen trekken
we deze zondag naar het bos. Laat je nieuwe Nikes en Ralph Lauren trui
dus maar thuis liggen en doe je bottines en een oude trui aan. Afspraak
aan de lokalen op de gewone uren.
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering. Tot in december!

Een stevige linker
MOL (Edmond Jonckheere)
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
TUPAJA (Annabel Steurs)
SITTA (Emma Wijers)
KAKETOE (Illias Clerin)
ORIOLE (Camille Philippart)
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0470/134339
( 0496/697595
( 0470/206725
( 0497/333741
( 0471/340193
( 0479/046800

YUUUU Giversssssss ! November wordt weer een supertoffe
maand. We gaan koken, naar het koninklijk paleis, pasta eten
én een metrospel spelen. Zet je schrap, want hier komt de
totem van november!

ZONDAG 04 NOVEMBER 2018
Vandaag mag je je keukenschort en je beste kookskills bovenhalen, want
we maken de sauzen voor de spaghettiavond! Afspraak op de gewone
uren.
VRIJDAG 09 NOVEMBER 2018
Laatstejaars givers, vanavond is het jullie speciale dag. Zijne Majesteit
heeft ons namelijk uitgenodigd om een concert bij te wonen in het
koninklijk paleis! Afspraak ten laatste om 19u30 aan het Paleizenplein,
1000 Brussel. Een jurk of mantelpak met klassieke schoenen zijn
verplicht (zie uitnodiging). Je bent ook verplicht om de uitnodiging mee
te nemen conform aan de vereisten van het protocol.
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
Vandaag is het zover! De spannendste avond van het jaar is
aangebroken. Ik heb het natuurlijk over onze spaghettiavond! We maken
er samen een geweldige feest van!
Afspraak om 13u30 aan de lokalen om alles voor te bereiden.
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
Oh nee, overal bolognaisevlekken en spaghettislierten! Na een
welverdiend nachtje rust is het tijd om de lokalen op te ruimen. Afspraak
aan de lokalen op de gewone uren.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
Vandaag spelen we een mega M-M-M-M-ETROSPEEEEEEEEL!!!!!!
Afspraak aan de lokalen met je MIVB-abonnement op de gewone uren.
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
Het is de laatste zondag van de maand en dus geen vergadering. Rust
maar goed uit na deze drukke maand.

Een stevige linker
De giverleiding
LEEUWAAPJE (France Porcher)
SPRINGBOK (Pauline De Vis)
FODI (Edward Van Sumere)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/201787
( 0471/366222
( 0494/658326

