20 & 21/04 : GROEPSFEEST !
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN
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Beste Totemlezers,
Het is met kriebels in de buik en tranen in de ogen dat ik jullie aankondig dat deze Totem de
laatste ‘gewone’ van het scoutsjaar is. Maar toch verheugt het mij te denken aan alle afgelopen
mooie tijden en aan DE KAMPTOTEM die later nog zal volgen. Ja, ja, april is misschien de laatste
Totem van het scoutsjaar maar jullie zullen zeker en vast binnenkort de Kamptotem krijgen die
jullie warm zal maken voor het grote kamp. Lees aandachtig dit voorwoord verder want hij staat
vol cruciale informatie.
Het groepsfeest: Een van onze jaarlijkse tradities is een superlekkere barbecue en we moedigen
jullie allemaal aan om jullie in te schrijven door HIER TE KLIKKEN! Als je zaterdag 20 april niet
kan komen dan ben je zeker welkom op zondag 21 april. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen langs
kan komen en de leidingsploeg zet er zich ook dubbel voor in!

Wat gebeurt er in mei?
Iedereen weet dat mei zeer dicht bij de examens valt en dat sommige leiding en leden dan volop
achter de boeken zitten… Maar dat is geen reden om de scouts te laten vallen. Daarom zullen we
op 5/5 naar Stadskriebels trekken in Brussel Centrum en op zondag 12/5 hebben we een laatste
gewone vergadering.
Er is nog een andere traditie bij onze scouts (ja, ja zo zijn we) om de laatste zondag van juni een
zeevergadering te houden! Zwemmuts is zeker niet nodig maar wel een zwembroek! Meer info
over deze speciale dag volgt nog in de Kamptotem.
Nog iets?
Kampdata:
Givers: van 16 T.E.M 29 juli
Jonggivers: van 18 T.E.M. 30 juli
Welpen: van 21 T.E.M 30 juli
Kapoenen: van 25 T.E.M 30 juli
Ik wens jullie nog veel leesplezier met de rest van de Totem.
Stevige linker,
Picus

Hey hey Kapoentjes
We vliegen weer een nieuwe maand in, namelijk april! Na
het koude groepsweekend hopen ook wij op beter weer
zodat we volop kunnen genieten van de toffe activiteiten
die we voor jullie hebben klaarstaan!

kapoenen

Zondag 31 maart 2013
Het is Pasen; tijd om paaseitjes te zoeken. Geen vergadering
Zondag 07 april 2013
Zijn de paasklokken al langs gekomen? Ga op zoek naar de
vergeten paaseieren. Geen vergadering
Zondag 14 april 2013 [13u00]
Districtsactiviteit! We gaan met alle Kapoentjes van Brussel een
gigantisch leuk spel spelen. Kom met volgeladen batterijen
naar de vergadering. Uitzonderlijk spreken we af om 13u00 aan
de lokalen met je MIVB-abonnement. We zijn terug om 17u30.
Zaterdag 20; zondag 21 april 2013
Groepsfeest! Kom zeker langs om van de lekkerste BBQ te
proeven. KLIK HIER om in te schrijven. Jullie kunnen ofwel
zaterdag komen, ofwel zondag.

Zondag 28 april 2013
Laatste zondag van de maand! Geen vergadering

Zondag 05 mei 2013 [10u00]
Stadskriebels! We trekken met alle Kapoentjes naar het centrum
van Brussel waar we allerlei sporten en spelen gaan uitproberen.
Afspraak om 10u00 aan de lokalen met een picknick, een drankje
en je MIVB-abonnement. We zijn terug om 17u30.

Zondag 12 mei 2013
De laatste gewone vergadering van het jaar is een verrassing.
Gewone uren!

Een stevige linker,
Blijven bellen, SMS’en, mailen als je niet kan komen
Mustang (Amaury Moens)
Mol (Edmond Jonckheere)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0476/579451
 0470/763485

April staat voor de deur en voor de Welpjes betekent dit een
maand vol leuke spelen en vol plezier! We verwachten jullie
voltallig.
Zondag 07 april 2013
Op deze zondag hebben jullie geen vergadering. Geniet van
jullie vakantie Welpjes!

Vandaag is het districtsvergadering. Zijn jullie klaar om samen
te ravotten met andere scoutsen? Ja? Kom dan zeker af! Wij
verwachten dat jullie om 13 uur aan de lokalen staan in perfect
uniform en met een MIVB-abonnement!
Zaterdag 20; zondag 21 april 2013
Dit weekend vindt het supercoole groepsfeest van onze scouts
plaats! Ruiken jullie die lekkere kippenbilletjes of brochettes al?
Ik wel hoor! Er staat een heerlijk buffet voor jullie klaar. KLIK
HIER om in te schrijven. Het thema is ‘boer zoekt vrouw’.
Wij zien jullie gezichtjes graag op een van deze dagen!
Zondag 28 april 2013

welpen

Zondag 14 april 2013 [13u00]

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.
Zondag 05 mei 2013 [10u00]
Vandaag trekken we naar onze hoofdstad om hem te
verkennen op zijn best met allerlei leuke activiteiten! Zijn jullie
benieuwd? Stadskriebels! Neem je MIVB-abonnement mee!
Zondag 12 mei 2013
Laatste gewone vergadering! Zeker afkomen op gewone uren.
Een stevige linker,
Blijven bellen, SMS’en, mailen als je niet kan komen

Hati (Sébastien Durbecq)
Baloe (Hanna Rechouk)
Kameel (Janne Delva)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0495/809551
 0479/103792
 0475/298657

Beste SREVIGGNOJ,
We hebben de koude meermaals (lees: iedere zondag) moeten trotseren het
voorbije scoutsjaar en we zijn het er vast allen over eens dat het genoeg is
geweest. Hoog tijd voor ijsjes, zwembroeken en bikini’s, bruine (of rode) lichamen
en zwembadfeestjes in de maanden april en mei. Ook op de
scoutsvergaderingen is het zonnetje meer dan welkom zodat we nog veel buiten
kunnen ‘ravotten’.
Zondag 31 maart 2013

jonggivers

Vrolijk Pasen aan al onze lieve Jonggivers.

Zondag 07 april 2013
Geen vergadering. Geniet
(welverdiende) paasvakantie.

met

volle

teugen

van

jullie

Zondag 14 april 2013 [13u00]
Alle Brusselse scouts komen samen om een GROOooOOOOooOOT
spel te spelen. De leiding weet al wat jullie te wachten staat en
het is écht meer dan de moeite om er bij te zijn. Het belooft TOP
te worden! Afspraak al om 13u (een uur vroeger dan gewoonlijk)
aan de lokalen. We zijn terug om 17u30. Neem jullie MIVBabonnement mee.
Zaterdag 20; zondag 21 april 2013
Groepsfeest, KLIK HIER om in te schrijven. Be there!

Zondag 28 april 2013
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

Zondag 05 mei 2013 [10u00]
Afspraak om 10u aan de lokalen voor een nieuwe editie van het
leukste Brusselse evenement: Stadskriebels! Death ride, BMX,
trampoline,
boogschieten,
katapultschieten,
basketbal,
vechtsporten, speleobox, touwenparcours, … de lijst is oneindig!
Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen. Wat neem je mee? Een
picknick, een drankje en jullie MIVB-abonnement.

Zondag 12 mei 2013
De ‘allerlaatste’ vergadering van het jaar = niet te missen!
Gewone uren.

Een stevige linker,
Blijven bellen, SMS’en, mailen als je niet kan komen
Gazelle (Peter Degryse)
Spivo (Laura van Ham)
Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constantin Porcher)
Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)
Yak (Paul Moyaert)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)








0497/250872
0499/198533
0494/359390
0474/784877
0470/134339
0471/465275

Hey allerliefste Givertjes!! April. Aaaaaah. De lente is eindelijk in het
land. De bloemetjes bloeien en de bijtjes zoemen. Het jaar zit er
jammer genoeg weer veel te snel op. Gelukkig kunnen we terugblikken
op een geniaal jaar met wel meerdere hoogtepunten! We gaan er deze
laatste maand nog eens ‘een dikke lap’ op geven om ons volledig voor
te bereiden op ons kamp!
Zondag 31 maart 2013
Vrolijk Pasen, geen vergadering
Zondag 07 april 2013
Paasvakantie!
overgebleven
vergadering!

Jullie leiding is veel
paaseitjes te rapen.

te druk bezig met
Deze zondag geen

Districtsactiviteit! We gaan met alle Givers van Brussel eens
een reuzengroot spel spelen. Zeker afkomen om de plezantste
scouts van Brussel te vertegenwoordigen! Afspraak om 13u
i.p.v. 14u met MIVB-abonnement. Gedaan om 17u30!
Zaterdag 20; zondag 21 april 2013
Groepsfeest! Jullie worden allen verwacht om te helpen en om
lekker te BBQ’en. We spreken nog af wie wat doet en wanneer.
Zeker verkleed komen! KLIK HIER om in te schrijven.

givers

Zondag 14 april 2013 [13u00]

Zondag 28 april 2013
Laatste zondag van de maand, geen vergadering
Zondag 05 mei 2013 [10u00]
Stadskriebels. Onze jaarlijkse uitstap naar een dagje vol
plezier! Afspraak om 10u met picknick!
Zondag 12 mei 2013
We sluiten het jaar af in schoonheid. Zorg dat je er bij bent!
Normale uren…

Een stevige linker,
Blijven bellen, SMS’en, mailen als je niet kan komen
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
Jako (Zeger Boels)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0477/364735
 0478/533498

