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VOORWOORD
Beste iedereen,
Wat was de eerste maand van 2011 weer een topmaand: familiefeestjes,
vakantie, na de vakantie de vriendjes op school terugzien,sneeuwmannen
maken, zingen voor drie koningen, schaatsen en nog zoooveel meer!
Februari wordt zonder twijfel ook weer zo’n fantastische periode!
Wat staat er allemaal op het programma... HAHA verrassing... maar hier zijn
toch enkele hints en belangrijke data om zeker te noteren (ookal staat het hier
al genoteerd).
De leiding heeft er een zware examenperiode achter de rug en gaan ZONDAG 6
FEBRUARI eens goed uitblazen, dat hebben ze wel verdiend! MAAR NIET
GETREURD, binnekort zien jullie iedereen terug, en in topvorm!!
Eerst en vooral nodigen de Givers iedereen van harte uit om op ZATERDAG 26
FEBRUARI eens gezellig met de hele groep een frietje te komen eten, dit zal
mogelijk zijn tussen 17u en 22u. Mogen wij u wel verzoeken om zich op
voorhand in te schrijven via onze website.
Wat staat er verder nog op de planning voor onze leden...eens kijken... op
ZONDAG 13 FEBRUARI gaan we met de hele groep een duikje gaan nemen in, u
raadt het misschien al,... EEN ZWAMBAD!!!!(badmuts,3euro en buskaartje of
abonnement meenemen)
Vervolgens wil ik iedereen ook uitnodigen voor het jaarlijkse GROEPSFEEST, dat
zoals gewoonlijk in het Lutgardiscollege te Oudergem zal plaatsvinden op
ZONDAG 26 MAART . Meer info hierover in de totem van maart.
Een stevige linker (of een vette high five),
GAZELLE

Helaba Kapoentjes,
De eerste superkoude maand januari van het jaar zit er weeral op. De
tijd vliegt toch als je je amuseert! Deze maand zit weer vol plezier en
energie op jullie te wachten !
Zondag 06/02: geen vergadering
Zondag 13/02: Haal jullie zwemgerief maar boven (handdoek, badmuts,
zwembandjes, zwembadbal, badeendjes, ...) want vandaag gaan we met
z’n allen het zwembad onveilig maken! Neem ook jullie buskaartje of
abonnement en 3EURO mee !
Zondag 19/02: Vandaag gaan we bal- en pleinspelen houden. Jullie
doen maar beter kleren aan die vuil mogen worden.
Zaterdag 26/02: Jullie kunnen gezellig frietjes komen eten van de givers.
Ze worden graag gesteund voor hun buitenlands kamp.
Zondag 27/02: geen vergadering, laatste zondag van de maand.

Dhole (Marine Devis)
Kameleon
Alpaca
Sitatunga
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo

0475/727.702
0494/359.390
0477/352.022
0479/697.904
een mail)

Dag beste Welpen!
Januari is een interessante en sportvolle maand geweest
maar jullie hebben waarschijnlijk toch een heel klein
beetje jullie allerliefste leiding gemist… Maar wees
gerust in februari zijn we er weer! En daar zijn wij heel blij om!!!! ☺
Zondag 6 februari:
Het zal toch nog een week wachten zijn voor we elkaar terug zien…! De leiding
is namelijk na een lange periode hard studeren op welverdiende vakantie! Zonnige
groetjes van uit de bergen!!
Zondag 13 februari:
Ons jaarlijkse zwemvergadering is er weer, laten we allemaal in het water
springen! Breng allemaal 3euro mee, een buskaart/abonnement, je zwempak, en
vergeet zeker je badmuts niet!!! Normale uren aan de lokalen.
Zondag 20 februari:
Jaja het is lang geleden dat we nog eens een ladderspel hebben gespeeld…
Daarom dachten we “laten we dit tof spel zo vlug mogelijk doen!”. Als je je kans
wil wagen om aan de top van de ladder te geraken kom dan zeker goed uitgerust
en vol energie naar deze vergadering! Wie blijft er het langst aan de top, en
vooral wie zal er op het einde van de namiddag het hoogste op de ladder staan??
Zondag 27 februari:
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Op zaterdag 26 februari vanaf
17uur maken de givers frietjes om hun buitenlands kamp naar Portugal te
financieren. Voor wie van frietjes houd is het “the place to be!”.
Stevige linker,
Akela (Servaas Boels)
0476/617.931
Hati (Sébastien Durbecq)
0495/809.551
Shada (Elisabeth Porcher)
0477/364.735
Jacala (Laura van Ham)
0499/198.533
Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

JONGIVERSSSSS!!!!!!
De maand januari is weer eens voorbij, tijd voor een nieuwe maand!!!
wat heeft februari allemaal in petto...(of hoe je dat ook schrijft), ik kan je verzekeren:
MEER ALS GENOEG!!!!! We gaan eens goed nat worden, en we gaan toffe
spelletjes spelen!!! EN ZO MOET HET!!!!! BE PREPARED!!!!!
ZONDAG 6 FEBRUARI
GEEN VERGADERING: de leiding rust uit van een zware examenperiode.
ZONDAG 13 FEBRUARI
WE GAAN MET Z’N ALLEN ZWEMMEN!!!!!!! vergeet dus zeker niet je
zwemgerief(zwembroek/badpak, badmuts,handdoek, eventueel duikbril enzovoort)
abonnement of buskaartje en 3euro mee te nemen!!!!!
ZONDAG 20 FEBRUARI
Het is een spel, en het is SUPERtof....rarara, wat is het....?
VERASSIIIINNNGGGG!!!! Denk allemaal maar eens goed na wat het zou kunnen
zijn, en wees dan maar heel verbaasd als het dat toch niet is!!!! :p
Gewone uren, (buiten)gewone vergadering!!!!

ZONDAG 27 FEBRUARI
LAATSTE ZONDAG VAN EEN KORTE MAAND: GEEN VERGADERING!!

0476/868.559
Bakoe (William Beuckelaers)
Jako (Zeger Boels)
0478/533.498
Hazewind (Sophie Bouché)
0498/761.862
Gazelle (Peter Degryse)
0497/250.872
Email: jonggivers@ reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hier komt hij! De ongelooflijke
totem van februari! Onze tickets zijn
gekocht dus bereid u voor op 10
dagen Portugal! We vertrekken de 6de juli en
komen de 16de terug. Maar meer daarover later, nu
februari!
Zondag 06/02
Geen vergadering, u leiding heeft eindelijk gedaan met examens en is nu op welverdiende
vakantie…
Zondag 13/02
We gaan gaan zwemmen! Iedereen zijn metrokaart-abonnement meebrengen,
zwembroek(geen zwemshort), badmuts en 3EURO.
Normale uren.
Zondag 20/02
Normale uren, we gaan alles klaarmaken voor frietjes van volgende week.
Zaterdag 26/12
Frietjes!! Vandaag moet iedereen aanwezig zijn!
We spreken af om 14u aan het lokaal, en jullie mogen pas naar huis als we hebben
opgeruimd(tegen 22.30-22.45). Anders moeten we zondag terug komen om op te ruimen.
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Email: givers@reynart-beatrijs.be

0479/497.839

