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Beste totemlezers,

April, de maand die begint met de grappigste dag van het jaar, kan alleen maar leuk worden. Bij
de scouts hebben we in elk geval al vanalles voor jullie in petto: gaan zwemmen in Océade, een
vergadering met alle scoutsen van Brussel samen en dan niet te vergeten ons groepsweekend!
Over het weekend vinden jullie meer info verder in de totem, maar ik kan wel al iets verklappen:
het wordt Supercalifragilisticexpialidocious op z’n minst!
Jullie zijn natuurlijk ook allemaal uitgenodigd op het groepsfeest dat door zal gaan op
zaterdagavond 2 mei en zondagmiddag 3 mei in het Lutgardiscollege te Oudergem. We houden
dan naar jaarlijkse gewoonte een barbecue en voorzien activiteiten voor groot en klein. Ook
vrienden en familie zijn welkom. Inschrijven kan op de site.
http://reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=groepsfeest2015.html
Ohja voor ik het vergeet: met Pasen houden we geen vergadering, maar we wensen jullie allemaal
een zalig paasfeest met lekker veel chocolade. Mmmmmmmmmmm, smullen maar!
Om te oefenen al een paar mopjes:
a)
b)
c)
d)

Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond?
Welke salade helpt het beste tegen jeuk?
Waarom kan een ei niet bevriezen?
Waarom kan een boom niet voetballen?

Een stevige linker,
Kameel

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

De leiding

Beste kapoenen,
Maart ging weer snel voorbij, maar gelukkig is het scoutsjaar
nog niet gedaan en er staat dus alweer een nieuwe maand
klaar vol met nieuwe, spannende leuke activiteiten.
De leiding heeft er zeker al heeeel veeeel zin in!

Zondag 05 april 2015
Jammer genoeg is het geen scouts vandaag. Gelukkig paasfeest!
Zondag 12 april 2015
We gaan met de hele groep naar Oceade! Afspraak om 12u00 aan de lokalen met
MIVB-abonnement, zwemgerief en 10 EUR. We gaan ten laatste terug aan de
lokalen zijn om 18u00.
Zondag 19 april 2015
Districtsvergadering vandaag! We spreken af om 13u00 aan de lokalen en zijn
weer terug om 17u30. Ook graag je MIVB-abonnement meebrengen. We gaan
een groot spel spelen met alle andere kapoenen en welpen van Brussel, kom zeker
mee!
Zaterdag 24 tot zondag 25 april 2015
Groepsweekend!! Meer informatie staat op een apart weekendblad in deze Totem.
Dit weekend mag je absoluut niet missen!
Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
De hele leidingsploeg nodigt jullie uit op het groepsfeest in het Lutgardiscollege
van Oudergem. Je kan er genieten van een lekker BBQ en tal van toffe spelletjes.
Inschrijven via http://reynaert-beatrijs.be

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
 0495/577811
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welkom terug welpen. Zijn jullie er weer helemaal
klaar voor? Wij wel. We vliegen er deze maand
weer helemaal in met op het einde van de maand
een superleuk weekend om de maand af te sluiten.

Zondag 05 april 2015
Zalig Pasen! Spijtig genoeg geen vergadering vandaag. Want het is Pasen dus vier
allemaal Pasen met jullie familie maar houd jullie klaar voor volgende week.
Zondag 12 april 2015
Deze week gaan we met z’n allen naar OCEADE!!! We verwachten jullie om 12u00
stipt aan de lokalen. Vergeet jullie MIVB abonnement, 10 EUR en zwemgerief
niet. We zijn terug aan de lokalen rond 17u30 (kan ook iets later zijn).

Zondag 19 april 2015
Deze week is het districtsactiviteit. We spreken daarom af om 13u00 aan de
lokalen. We gaan dan met alle andere scouts uit Brussel een groot spel spelen.
Ook vandaag neem je best je MIVB abonnement mee!
Zaterdag 25 april tot zondag 26 april 2015
Dit weekend gaan we met heel de groep op weekend. We verwachten jullie,
welpen, daar om 10u30 zaterdag ochtend. Jullie worden daar dan terug opgehaald
om 12u30 maar als troost krijgen jullie hotdogs. Alle extra info staat in het
weekend blad in deze Totem.
Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
Groepsfeest, de leiding nodigt jullie allen uit samen met jullie ouders om van een
heerlijke barbecue te smullen. Je moet wel inschrijven op
http://reynaert-beatrijs.be
Een stevige linker,
De welpenleiding

Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0498/284109
 0470/134339
 0498/416152

Laatste weekend van het scoutsjaar. Volgende etappe is het groot kamp in juli. Maar even
praktisch wat je allemaal moet weten:
 Waar ?
Scouts Wezenplein
Middelweg 106
3001 HEVERLEE
 Tijdstip
[JGV-GIVERS] Afspraak om 18u30 in Brussel-Centraal op vrijdag 24 april 2015
[KAP-WELPEN] Afspraak om 10u30 in Heverlee op zaterdag 25 april 2015
Op zondag 26 april wordt iedereen opgehaald in Heverlee om 12u30.
 Vervoer
Jonggivers en givers gaan de vrijdag met de trein. De prijs van de trein zit in het
weekendgeld inbegrepen.
Kapoenen en welpen worden ter plaatse gebracht.
Iedereen wordt zondag terug afgehaald.
 Wat neem je mee ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Weekendgeld 15EUR (kap+welpen)/20 EUR (jgv+givers) in een
gesloten omslag met naam/totem
Perfect uniform
Matras, slaapzak & eventueel een extra deken
Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
Toiletgerief, handdoek, washandje
Lange broek, korte broek, voldoende t-shirts
Voldoende ondergoed en kousen
Dikke warme trui
Regenjas en schoenen
Verkleedkledij in verband met het weekendthema Galliërs
Zaklamp en zakmes (enkel voor jgv en givers)

Er wordt eten voorzien voor de jonggivers en givers wanneer jullie aankomen.
Kapoenen en welpen hoeven GEEN picknick mee te nemen.

♫♫ “Jingle Eitjes, Jingle Eitjes, Jingle all the way ♫♫
Jaja het is niet kerstmis maar Pasen die aankomt. Voor jullie zijn dat 2
weken vakantie, voor ons twee weken waar we supertoffe vergaderingen voor
jullie klaar hebben staan. Dus als je niet op vakantie gaat; dan is een gouden
raad om af te komen naar de vergadering.

Zondag 05 april 2015
Helaas is er geen scouts vandaag, maar je kan Pasen vieren om je bezig te
houden. Als je zeker wil zijn om paaseitjes te vinden in je tuin, dan ga je er
kopen en zelf verstoppen. Nadien kan je doen alsof je paaseitjes gevonden
heb… lol 
Zondag 12 april 2015
Ook wie niet in de tropen op vakantie gaat zal het gevoel van de tropen
meemaken, want we gaan naar het subtropisch zwembad Océade aan de
Heizel. Hiervoor spreken we om 12u00 af aan het lokaal met zwemgerief,
handdoek, MIVB-abonnement en 10,00 EUR. Best is dat jullie al gegeten
hebben, want wij voorzien enkel een vieruurtje. We zullen terug zijn rond
17u30~18u00, afhankelijk van het openbaar vervoer. Indien je onderweg
wil aansluiten omwille van praktische redenen: mail dan naar
jonggivers@reynaert-beatrijs.be
Zondag 19 april 2015
Zoals elk jaar organiseert District Brussel een groot spel voor alle scouts van
Brussel tezamen. Onder voorbehoud spreken we af om 13u00 aan de
lokalen met MIVB-abonnement en zijn we terug op de normale uren.
Vrijdag 24 > zondag 26 april 2015
Groepsweekend. Een beetje later dan andere jaren, maar zeker veel toffer.
Meer informatie kan je terugvinden op het weekendblad in deze Totem.
Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
De leiding organiseert dit weekend het groepsfeest. Jullie zelf, ouders,
familie, vrienden, etc. worden allen van harte uitgenodigd om mee te komen
genieten van een heerlijke barbecue (met liefde bereid). Inschrijven verplicht
via http://reynaert-beatrijs.be. Er is die zondag dus geen vergadering aan de
lokalen.
Een stevige linker,
JGV-leidingsteam, ow yeah!
Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Flicka (Thibaud Moens)
 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
 0472/464527
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

HOI GIVERTJES!!!
April wordt weer een toffe maand! Hopelijk met veel lentezon, alleszins
gegarandeerd leuke vergaderingen op de scouts!

Zondag 05 april 2015
Geen vergadering deze zondag, vrolijk Pasen.
Zondag 12 april 2015
we gaan met zen allen gaan zwemmen en zot doen in Oceade.
Afspraak om 12u00 aan de lokalen met 10 EUR, zwemgerief en MIVB
abonnement. We zijn terug aan de lokalen rond 17u30-18u00
Zondag 19 april 2015
Dit jaar hebben we nog geen andere givertjes gezien buiten diegene uit onze
eigen groep … daarom gaan we met z’n allen naar Brussel voor een keicoole
districtsactiviteit met alle givers uit Brussel. Afspraak om 13u00 aan de lokalen
samen met je MIVB abonnement. We zijn terug rond 17u30.
Vrijdag 24 > zondag 26 april 2015
Bereid jullie voor, voor weer een supergroepsweekend. Meer informatie kan je
terugvinden op het weekendblad in deze Totem.
Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
Het is groepsfeest. Jullie worden allen geacht mee te helpen met de leiding.
Daarnaast mogen jullie uiteraard genieten van de lekkere barbecue en de gezellige
ambiance. Schrijf je alvast in op http://reynaert-beatrijs.be

^^ om je bezig te houden tijdens de paasvakantie 
Een stevige linker
<3 leidingsteam <3
Gazelle (Peter Degryse)
 0497/250872
Bever (Henri Porcher)
 0474/784875
Yak (Paul Moyaert)
 0477/368945
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

