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http://www.reynaert-beatrijs.be 



Beste leden, ouders en andere totemlezers, 

Aan het einde van het oude gekomen 

Reeds van het nieuwe aan het dromen. 

Namens de hele leidingsploeg wensen wij jullie veel liefde en geluk 12 maanden aan een stuk! 

Na allerlei leuke feestjes met de familie of vrienden is de tijd weer aangekomen om naar de 

scouts te komen! In 2013 hebben we veel leuke activiteiten gepland, en vooral het kamp in 

juli. Maar de eerste maand van het jaar is januari, een maand waar we met alle takken teza-

men plezier gaan beleven. 

Even wil ik u nog herinneren aan de volgende data:  

> (22)-23-24 februari 2013: takweekend. Kapoenen en Welpen vertrekken samen en de Jong-

givers en Givers ook. Locaties volgen nog. 

> (22)-23-24 maart 2013: groepsweekend. We vertrekken met alle takken tezamen op week-

end.  

> Zaterdag 09 maart 2013: De traditionele frietjesavond van de Givers ten voordele van hun 

buitenlands kamp in Hongarije. Het lokaal wordt omgetoverd tot een frietkot en we verwel-

komen iedereen (ouders, familie, vrienden, …) om een ‘bakje friet’ te komen eten in het lokaal.  

> 20 & 21 april 2013: Ons GROEPSFEEST met thema Boer zoekt vrouw. Een grote barbecue in 

het Lutgardiscollege. Meer informatie staat online bij de rubriek ‘Totem’ 

> Kamp: Kapoenen: 25 > 30/07 |  Welpen: 21 > 30/07  |  Jonggivers:  18 > 30/07  | Givers: 16 > 

29/07. 

Verder kunt u de leiding bereiken via het e-mailadres dat onderaan elke takpagina geschre-

ven staat.  Mag ik aan ALLE ouders vragen om te verwittigen wanneer uw zoon/dochter niet 

aanwezig kan zijn op de vergadering.  Dit helpt bij de voorbereiding van de spelen: hoe beter 

voorbereid, hoe leuker voor uw kinderen… 

  

Een stevige linker, 

Mol 

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) 

Hey, hey Kapoentjes 

Hopelijk hebben jullie van de Kerstman alles gekregen 

wat jullie gevraagd hadden! Maar nu vliegen we 

meteen het jaar in met 3 typische winteractiviteiten. 

Pak je schaatsen want we gaan ons dik amuseren. Jullie 

leiding wenst jullie ook een gelukkig 2013 toe met een 

jaar vol avontuur bij de scouts! 

Zondag 13 januari 2013 (09u30 > 12u00) 

Zondag 20 januari 2013 

Zondag 27 januari 2013 

Hopelijk kan iedereen zich een beetje voortbewegen op het ijs want we 

gaan vandaag schaatsen. Heb je nog nooit op het ijs gestaan? Ook dan 

moet je zeker komen! Afspraak aan Poseidon (metro Tomberg) aan de 

ingang van het zwembad om 09u30. Breng ook 8 EUR mee voor de 

ingang en de huur van je schaatsen. Indien je over je eigen schaatsen 

beschikt mag je deze meenemen (de prijs bedraagt dan 4 EUR). Om 12u zit 

het er op. 

Zoals gezegd in het voorwoord gaan we eens met de hele groep een spel 

spelen. Dit is dus een groepsspel. Kom op de gewone uren naar de 

vergadering, want het wordt supertof!   

Laatste zondag van de maand = geen vergadering. De leiding moet 

uitrusten van de zware examenperiode. 

 

 

 

 

Een stevige linker, 

Zondag 06 januari 2013 

Wat vieren we op 6 januari? Rarara: als je het beeldje in 

de taart kan terugvinden mag je de kroon aandoen! 

Driekoningen natuurlijk! Kom als Melchior, Balthasar of 

Caspar verkleed en vergeet jullie zangtalenten niet. 

Gewone uren 

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

Baloe (Hanna Rechouk)         0479/103792 

Kameel (Janne Delva)          0475/298657 

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

Zondag 06 januari 2013 

Zondag 13 januari 2013  (09u30 > 12u00) 

Zondag 20 januari 2013 

‘Drie koningen, drie koningen geef mij ne nieuwen hoed 

Mijnen ouwe is versleten mijn moeder mag’t ni weten, mijn vader heeft het geld op de 

rooster geteld’ 

Zorg dat je dit liedje kent want vandaag gaan we Driekoningen zingen! 

Vergeet niet om een kroon, ster en lange mantel mee te nemen. Normale 

uren 

Schaatsen! 

Praktisch: afspraak aan Poseidon (metro Tomberg) om 

09u30. Breng ook 8 EUR mee voor de inkom en de huur 

van je schaatsen. Indien je over je eigen schaatsen 

beschikt mag je deze meenemen. In dat geval hoef je 

enkel 4 EUR inkom mee te brengen. Om 12u verlaten we 

de piste. 

Samen met de Kapoentjes, Jonggivers en Givers spelen we een groepsspel. 

Afkomen is de boodschap. Normale uren! 

Een stevige linker van jullie leiding 

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

Zondag 27 januari 2013 

Laatste zondag van de maand! Geen vergadering dus.   
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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 06 januari 2013 

Zondag 13 januari 2013 (09u30 > 12u00) 

Zondag 20 januari 2013 

Zondag 27 januari 2013 

Om het jaar te beginnen gaan we Driekoningen al zingend vieren. Kom 

allemaal in een leuke en passende outfit. Normale uren. 

We gaan schaatsen op de schaatsbaan ‘Poseidon’ in Sint-Lambrechts-

Woluwe (metro Tomberg). Neem warme en dikke kousen, handschoenen 
en 8 EUR mee. Van 9u30 - 12u00. Indien je over je eigen schaatsen 

beschikt mag je deze meenemen (de prijs bedraagt dan 4 EUR) 

De Givers hebben voor jullie een supertof spel uitgevonden. Normale uren 

en, zoals steeds, keurig in scoutsuniform. 

Geen vergadering. Eindelijk een zondag om uit te rusten van die drukke 

Kerstvakantie vol feestjes !  

Beste Jonggivers, 

Hopelijk waren de examenresultaten keimegatoppie, hebben jullie je ongelooflijk goed 

geamuseerd tijdens de vakantie én hebben jullie lekker zitten feestvieren. 

Hou jullie vast, want wij beginnen aan een megacool jaar. 
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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 06 januari 2013 

Zondag 13 januari 2013 (09u30 > 12u00) 

Zondag 20 januari 2013  

Drie Koningen, Drie Koningen, Geef mij een nieuwe hoed.  
Mijn ouwe is versleten, 

mijn moeder mag 't niet weten  
mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

 
Jaja, jullie weten het ondertussen al, vandaag is het 

Driekoningen! 

Afspraak om 9u30 aan Schaatsbaan 

Poseidon. Jullie kunnen het al raden: we 
gaan lekker kou lijden op de schaatsbaan. 

Eén maal per jaar aan onze pirouette 

werken kan echt geen kwaad zolang je 
maar niet in het decor belandt. 

Vergeet je ‘fancy’ dikke kousen, 

handschoenen en 8 EUR zeker niet. Einde 
om 12u00. Indien je over je eigen 

schaatsen beschikt mag je deze meenemen (de prijs bedraagt dan 4 EUR) 

GROEPSSPEL! Wat van jullie verwacht wordt zullen jullie nog wel te weten 

komen. Het is namelijk vooral vandaag dat jullie hulp als leiding meer dan 
welkom is!  

Hey, hey, hey, beste Givertjes!  
 
Jaja, de examens zitten erop en waarschijnlijk zijn jullie nu van een welver-
diende vakantie aan het genieten en hebben jullie er fijne feestdagen op zitten. 
Wij wensen jullie alleszins al een GELUKKIG NIEUWJAAR!   
 
Nu jullie examens gedaan zijn, zit jullie leiding in een (zware) examenperiode. 
Ons zullen jullie dus niet vaak tegenkomen deze maand.  Maar dat zijn alle-
maal geen excuses om in januari niet samen af te spreken voor de scouts. 
Daarbij zullen jullie ‘leiding in spe’-capaciteiten wel eens goed van pas kunnen 
komen! ;-) 

Zondag 27 januari 2013 

Geen vergadering, see you in february! 

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be



