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Beste ouders, leden, en vrienden,
We zijn zover gekomen, de laatste totem van het jaar voor de kamptotem. April hebben we
met onderscheiding beeindigd, dankzij jullie aanwezigheid op het groepsfeest, dat jaar na jaar
nog steeds de vlam van de scouts in oud en jongs hart opwekt. De leiding bedankt iedereen voor
zijn aanwezigheid en bijdrage, we hopen dat het volgend jaar een minstens even groot succes
wordt!
Wat de maand mei betreft zijn er nog een paar activiteiten gepland, ook al wordt het
stilletjes aan tijd voor iedereen om de cursussen en boeken te openen.
Maar laten we niet treuren, want op zondag 4 mei is het de eerste, hopelijk welverdiende,
studiepauze, en dan gaan we met z’n allen samen naar Brussel-stad. De jaarlijkse Stadskriebels,
en zoals elk jaar gaan we daar met de hele groep naartoe. Afspraak om 10u00 aan de lokalen, met
picknick en MIVB-abonnement.
Voor de rest zal ik afronden met een citaat van Baden Powell: “Een scouts lacht en fluit
vrolijk onder elke omstandigheid.”, dit is de achtste scoutswet, en mag niet worden onderschat. Ik
wens jullie dus een vrolijke lezing van deze totem.
Stevige Linker,
Picus

Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Liefste kapoenen,
De laatste (scouts)maand van het jaar is misschien wel een
korte (scouts)maand maar zeker geen maand om te
missen!! We willen er zeker van zijn dat we jullie allemaal
heel veel zin geven in het geweldig kamp dat gaat
komen!

Zondag 4 mei :
Stadskriebels! We trekken met alle Kapoentjes naar het centrum van Brussel
waar we allerlei sporten en spelen gaan uitproberen! Neem een lekkere
picknick mee en je MIVB-abonnement
UITZONDERLIJK om 10u aan het lokaal. We zijn terug om 17u30.

Zondag 11 mei:
De laatste vergadering van het jaar beloofd een spetterende verrassing te
worden! Trek kleren aan die zeker vuil mogen worden.
Dit is het dan, geen vergaderingen meer in mei, jullie leiding moet
studeren… 
TOT OP KAMP!!!!            

Spivo (Laura van Ham)
 0499/195833
Oryx (Elisabeth Porcher)
 0477/364735
Kameleon (Lara Roose)
 0494/359390
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Jalahie Welpen!
Na het leuke groepsfeest en chocolaatjes van Pasen is het weer
tijd voor de maand mei! Dit is de laatste maand scouts voor het
grote kamp, dat dit jaar onvergetelijk zal worden!

Zondag 04 mei 2014
Zoals elk jaar gaan we zondag gedurende een hele dag allerlei sporten beoefenen
(van de speleobox tot basket of zelf muurklimmen) op Stadskriebels. Vorig jaar
was de 20ste verjaardag, dit jaar verwachten we jullie voltallig voor de 21ste editie.
Praktisch: om 10u00 stipt aan de lokalen met een picknick en jullie MIVBabonnement. We zijn terug om 17u30 aan de lokalen. Pas je kledij volgens het
weer aan!
Zondag 11 mei 2014
We houden het beste na voor de laatste vergadering! Benieuwd? Afkomen op de
normale uren.
Zondag 18 mei 2014
De leiding moet zelf studeren. Het spijt ons, maar jullie zullen moeten wachten tot
op kamp!

Aan de ouders: indien jullie vragen, opmerkingen hebben over het kamp, mail
gerust naar welpen@reynaert-beatrijs.be
Alle praktische informatie verschijnt in juni in de kamptotem.

Een stevige linker,
De allerliefste welpenleiding

Akela (Edmond Jonckheere)
Rama (Paul Moyaert)
Ikki (Thomas Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

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

 0470/763485
 0471/465275
 0498/284109

Beste Jonggivers,
Spijtig genoeg is het jaar bijna alweer voorbij :’(
Gelukkig zijn er nog twee geniale vergaderingen deze maand =D

Zondag 4 mei
Vandaag is het stadskriebels, breng zeker jouw MOBIB mee en een
picknick. Afspraak om 10uur aan de lokalen, we zullen terug zijn rond
17u30.
Zondag 11 mei
Vandaag de laatste vergadering van het jaar (oh nee ) zeker niet
missen dus. Gewone uren aan de lokalen.
Kom steeds in uniform en zeker blijven bellen indien je niet kan komen.
Stevige linker,
Jullie allerliefste leiding

Jako (Zeger Boels)
Picus (Constantin Porcher)
Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)
Flicka (Thibaud Moens)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)






0478/533498
0474/784877
0470/134339
0498/718294

Dit is een infobericht van de Federale overheid.
Wij willen jullie allen bedanken voor jullie fantastisch werk op het
groepsfeest. Hiervoor hebben wij een speciale activiteit uitgewerkt op
zondag 11 mei.
En vergeet nooit: in mei leggen alle vogels een ei.
gegroet
Dikke duim voor allen die geholpen hebben, en ook voor diegene die niet geholpen
hebben.
Zondag 4 mei
Stadskriebels! Het gekende recept. Vergeet je picknick niet en sportieve kledij!.
Afspraak om 10u, we zijn terug rond 17.30u. Laat iets weten als je rechtstreeks
gaat!
Zondag 11 mei
Activiteit gepland door externen! Wees voltallig!
Normale uren. (breng je mobib mee)
Zondag 18 mei
Vergadering onder voorbehoud.
We zullen zien of we tijd hebben met de leiding om iets te plannen.
Als we activiteit doen is het om onze sjortechnieken bij te schaven.
Zo verliezen we geen tijd op kamp met onze piloti’s…

Stevige linker,
Nachtaapje en zijn crew

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Gazelle (Peter Degryse)
Mustang (Amaury Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0497/250872
 0476/579451

