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http://www.reynaert-beatrijs.be 



Beste leden, ouders en andere totemlezers, 

Als u dit leest is het nieuwe scoutsjaar al ingezet. De overgang heeft het nieuwe scoutsjaar on-

getwijfeld met een knal ingezet. Ik ben blij om u te mogen verwelkomen in dit nieuwe fantas-

tische jaar! 

Met enige nostalgie kijk ik terug op het afgelopen kamp. Het groepskamp was zo’n succes dat 

we dit nog eens over doen! Ja, we gaan dit jaar terug met z’n allen naar hetzelfde kampterrein. 

De begindata liggen nog niet vast, maar ik kan u wel al verklappen dat het kamp zijn einde 

kent op 30 juli 2013.  

Gelukkig heb ik dit jaar weer eens een gemotiveerde leidingsploeg die elke zondag het beste 

van zichzelf geeft. We verwelkomen zelfs drie nieuwe leiding dit jaar! Ook heb ik twee colle-

ga’s om samen met mij de taken van groepsleiding op ons te nemen. Zo kunnen we ons nog 

beter organiseren om uw kind(eren) die spetterende scoutservaring mee te geven!  

Natuurlijk blijven we sommige tradities eer aan doen. Schaatsen, weekends, filmavond,… deze 

zullen zeker weer aan bod komen dit jaar. Ook ons groepsfeest is een dag om naar uit kijken. 

Exacte data laten we weten van zodra dit vastligt.  

Nog even de praktische kant op, vergeet u zeker niet in te schrijven (www.reynaert-

beatrijs.be)! Het lidgeld dat betaald dient te worden dient voor de verzekering bij scouts & 

gidsen Vlaanderen, de vieruurtjes, onderhoud van het lokaal en nieuw spelmateriaal… 

Er rest mij nu nog maar een iets te zeggen: Geniet met volle teugen van het volgend jaar en tot 

zondag! 

Een stevige linker, 

Nachtaapje 

 

Het jaarthema van dit scoutsjaar:     

“Scouting gewoon DOEN!” 

Jako (Zeger Boels) 

Nachtaapje (Stijn De Vooght) 

Oryx (Elisabeth Porcher) 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 
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Mustang (Amaury Moens)          0476/579451 

Mol (Edmond Jonckheere)         0470/763485 

 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Dag allerliefste kapoentjes! 

Het kamp is al lang achter de rug (hopelijk was het 

leuk !) en de overgang is net voorbij! Dit wilt zeggen 

dat er een nieuw scoutsjaar voor de deur staat ! We 

hebben afscheid genomen van de oudere kapoentjes en 

kennis gemaakt met de nieuwe. Het wordt alvast een su-

pertof jaar, samen met twee gemotiveerde leiders! Bekijk 

snel wat volgende vergaderingen zullen doen :)  

Zondag 07 oktober 2012 

Zondag 14 oktober 2012 

Zaterdag 20 oktober & zondag 21 oktober 2012 

Zondag 28 oktober 2012 

Wil je koning zijn van de hele wereld? Kom dan zeker naar je tweede 

scoutsvergadering! We spelen een monopoly-reis rond de wereld spel. Ben 

je zeker dat je tegen de andere kapoentjes kunt winnen of wil je gewoon 

even plezier beleven? Van 14 tot 17u30 ! 

Neem alvast je kokmuts en je kooktalenten mee naar de vergadering want 

vandaag gaan we tesamen een super lekker vieruurtje klaarmaken! En raad 

eens, op het eind van de vergadering eten we hem lekker op! Meisjes, toon 

dat jullie beter kunnen komen of is er een jongen die het tegendeel wilt 

bewijzen? Gewone vergadering van 14 tot 17u30 

Het eerste weekend van het scoutsjaar! We gaan ons keihard amuseren 

met de andere kapoentjes en ook de welpjes ontmoeten! Jullie leiding heeft 

alvast heel veel op het programma, zodat het onvergetelijk wordt. Meer 

informatie over het weekend komt zo snel mogelijk op de site terecht! 

Laatste zondag van de maand, zoals gewoonlijk geen scouts. Geniet van 

een zondag’je rusten en hopelijk zien we jullie weer binnenkort! 

Zondag 30 september 2012 

Na de overgang is het tijd om eens te zien met wie we ons dit jaar zullen 

amuseren! We gaan richting het park van Woluwe om op een originele 

manier kennis te maken met de andere kapoentjes, de leiding en de scouts! 

Gewone vergadering van 14u tot 17u30! 

Een stevige linker van jullie leiding 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be
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Hati (Sébastien Durbecq)          0495/809551 

Baloe (Hanna Rechouk)         0479/103792 

Bagheera (Janne Delva)         0475/298657 

 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 30 september 2012 

Zondag 07 oktober 2012 

Zondag 14 oktober 2012 

Zaterdag 20 oktober & zondag 21 oktober 2012 

Zondag 28 oktober 2012 

Omdat er nieuw leiding is en ook nieuwe leden, trekken we het park in en 

gaan we elkaar beter leren kennen door een heleboel 

kennismakingspelletjes. Afkomen is dus de boodschap!  

Kan je goed lopen? Kan je goed mikken? En samen in 

ploeg spelen om te winnen?  Kom dus met volle energie 

naar deze geweldige bal- en pleinspelen!  

 

Het is wit en het proeft soms lekker soms niet! Je hebt er bij elk 

kruispunt!! Wie zal de weg overleggen met de kortste tijd?  Maar 

opgepast er zijn ook nog opdrachtjes uit te voeren!!    

Eerste takweekend van het jaar!! Joepieeeee!! Maak je zak al maar klaar, 

stop er je glimlach in en dan wordt het zeker een ongelooflijk weekend! 

Vergeet ook geen verkleedkledij mee te nemen. Meer informatie over het 

weekend verschijnt zo binnenkort op de site en zal ook op één van de 

volgende vergaderingen op papier meegegeven worden! 

Jullie zijn zeker moe van zo’n drukke maand? Wel, wel, wel, jullie mogen 

deze zondag eens uitrusten! Laatste zondag van de maand, geen scouts 

dus. Wij zien jullie graag terug volgende maand! 

 

Een stevige linker van jullie leiding 

PS: blijven afzeggen (SMS, mail, bellen) als je niet kan komen! 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be
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Uniform 

Het is  vanzelfsprekend dat de kentekens niet « zomaar » op het hemd worden 
genaaid. Kinderen die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste vergade-
ring, kunnen deze op het eind van de volgende vergadering komen halen. Wie ze 
kwijt is moet ze zelf opnieuw kopen.  Jaartekens van voorgaande jaren kunne ach-
teraan op het hemd genaaid worden.  

Kentekens 

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 scoutscarrière een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een 
nieuwe 7 EUR 

 

Tijdstip 

Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Ge-
wone vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b 
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Gazelle (Peter Degryse)          0497/250872 

Spivo (Laura van Ham)          0499/198533 

Kameleon (Lara Roose)         0494/359390 

Picus (Constantin Porcher)         0474/784877 

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)        0470/134339 

Yak (Paul Moyaert)          0471/465275 

 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 30 september 2012 

Zondag 07 oktober 2012 

Vrijdag 12 oktober >> zondag 14 oktober 2012 

Zondag 21 oktober 2012 

Zondag 28 oktober 2012 

Nadat vorige week een aantal Welpen overgingen naar de 

Jonggivers en we een aantal nieuwelingen verwelkomden, 

is het nu tijd om als ‘Jonggiver-team 2012-2013’ erin te 

vliegen. We gaan elkaar beter leren kennen door bal-en-

plein-team-building-spelen in het park.  

Jonggivers en Givers trekken naar het BLOSO-centrum in Hofstade waar een 

heleboel activiteiten op jullie staan te wachten. Hopelijk zal ook de zon ons 

vergezellen en dan wordt het een topdag. Zodra we over alle informatie 

beschikken m.b.t. de bus, brengen we jullie op de hoogte van de uren. Afspraak 

(wellicht) om 9u aan onze lokalen met een picknick.  

We vertrekken met alle Jonggivers op weekend te Halle. Het  adres, het thema 

en alle benodigdheden voor een geslaagd weekend worden jullie weldra via e-

mail toegezonden. Hou alvast NU (ja NUUU!) dat weekend vrij want dit wil je 

niet missen.  

In onze hoofdstad valt er altijd wel wat nieuws te ontdekken. Neem jullie MIVB-

abonnement mee naar de vergadering want we nemen de metro richting 

Brussel. Onze komst zal daar niet onopgemerkt voorbijgaan!  

Laatste zondag van de maand. Het wordt tijd dat we nog 

eens bij opa en oma op bezoek gaan. Iedereen heeft zeker 

en vast heel wat te vertellen over zijn eerste scoutsmaand. 

GEGROET JONGGIVERS!  

Vorige week waren jullie talrijk aanwezig op de over-

gang. Jullie doorstonden alle proeven bij onze scouts-

editie van Fata Morgana en kwamen zo te weten wie jullie 

(nieuwe) leiding is. Maar liefst 6 leiders zullen jullie 

een onvergetelijk scoutsjaar bezorgen.  

Benieuwd wat we deze maand zullen uitspoken?  

PEACE OUT, De Jonggiverleiding 

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be
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Nachtaapje (Stijn De Vooght)         0479/497839 

Oryx (Elisabeth Porcher)         0477/364735 

Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 30 september 2012 

Zondag 07 oktober 2012 

Zondag 14 oktober 2012 

Zondag 21 oktober 2012 

Zondag 28 oktober 2012 

Het zou toch zo jammer zijn om na de eerste vergadering direct al afscheid 

te moeten nemen voor 2 weken ! Vandaag gaan we wat alternatieve bal- & 

pleinspelletjes spelen nadat we een goede babbel hebben gehad en elkaar 

beter hebben leren kennen.  

We spreken af om 9 uur aan het lokaal voor het jaarlijkse & nog altijd even 

fijne Bloso sportfestival in Hofstade. Vergeet je picknick niet (en een 

dekentje om gezellig samen te eten op het strand). De exacte heen en 

terug uren volgen nog.  

Deze namiddag trekken we de stad in om er ons eigen 5 sterren restaurant 

te openen! Laat de chef-kok die in je zit naar boven komen. Twijfel er zeker 

niet aan om je outfit wat aan te passen zodat er geen twijfel meer mogelijk 

is over de 5 sterren die jou restaurant verdiend! Voor de best verkleedde 

chef-kok zal een extraatje voorzien zijn.  

Het is voor niemand een geheim dat we dit jaar op een TOUUUT BIIIIEN 

buitenlandskamp vertrekken! We gaan dan ook onze eerste geldinzameling 

nu al plannen en wafels verkopen.  

Wauw! Omdat we allemaal al 5 zondagen lang de tijd van ons leven 

beleven maar dat dit toch niet zonder vermoeidheid gepaard gaat kunnen 

we allemaal wel wat rust gebruiken. Wie weet welke uitdagingen ons 

allemaal te wachten staan volgende maand… Rust maar goed uit! ;) 

Tot heel snel! 

Hey hey Givers! 
Eindelijk zijn we er : het nieuwe scoutsjaar begint over een paar dagen! Ter-
wijl jullie nu in de les zitten is jullie leiding nog aan het genieten van de va-
kantie, meer hierover kunnen wij spijtig genoeg niet zeggen, straks gaan jul-
lie al raden wie hier achter de pc zit (met zicht op… ah nee, te veel informa-
tie). Wij hebben er al ontzettend veel zin in en zijn ongeduldig om samen met 
jullie dit ongelofelijk scoutsjaar te starten! JOEPIIIIE   

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be



