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Beste totemlezers,
Onze laatste maand scoutsvergaderingen voor het grote kamp staat voor de deur. Het jaar vliegt
voorbij, maar laat ons toch even de tijd nemen om van deze (hopelijk) zonnige maand te
genieten. Nog even de zonnebril opzetten vooraleer we ons zullen verdiepen in een zware
examenperiode, waar we jammer genoeg geen vergaderingen kunnen organiseren.
Voor diegene onder ons die het voorwoord lezen: hierbij vat ik kort samen hoe de rest van dit
scoutsjaar er zal uitzien:
De 16e editie van het groepsfeest van onze scouts in Lutgardiscollege Oudergem op 2 en 3 mei
2015. Familie, vrienden, ouders, … kortom iedereen is er welkom! Inschrijven verplicht via onze
site http://reynaert-beatrijs.be
Op zondag 10 mei 2015 vinden de traditionele Stadskriebels plaats. We trekken met de hele
groep naar het centrum voor een dag waar we allerlei sporten zullen beoefenen, dit allemaal in
samenwerking met BLOSO.
Onder voorbehoud gaan we op zondag 28 juni 2015 een dagje naar zee in Duinbergen. Meer
informatie volgt nog per mail en in de kamptotem.
Nadien verwachten we jullie op het grote kamp in Mèrni (6850 Paliseul) op:
- Kapoenen: van 24 juli (18u) tot 30 juli
- Welpen: van 21 juli tot 30 juli
- Jonggivers: van 18 juli tot 30 juli
- Givers: exacte vertrekdata bespreekt jullie leiding nog
Alle praktische informatie over het kamp komen eind mei in de kamptotem te staan. Indien er
nog vragen zijn staan we ter uwer beschikking via de verschillende kanalen (vergadering, mail,
telefonisch, …).

Nog een fijne maand en een stevige linker,
Mol

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

Hey Kapoentjes! We zijn nu al in mei en over een aantal weken
vertrekken we op kamp! Jullie leiding heeft er alvast zin in! Jullie ook?
Maar voor dat we samen op kamp vertrekken blijven er nog een paar
FANTASTISCHE vergaderingen over!

Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
Het is groepsfeest gedurende het weekend. Vraag zeker aan je ouders om een
lekkere worst of kippenboutje te komen eten! Inschrijven kan op http://reynaertbeatrijs.be
Zondag 10 mei 2015
Het zijn weer Stadskriebels! Neem een picknick, je MIVB-abonnement en goed
humeur mee. Afspraak aan de lokalen om 10u00 stipt, we zijn terug om 17u30
aan de lokalen!
Zondag 17 mei 2015
Voor onze laatste vergadering gaan we ons te pletter amuseren in het park. Mooi
groen gras, bloemen en een stralende zon zullen er een mooie afsluiter van
maken! Afspraak op de gewone uren.
Zaterdag 24 mei 2015
De examens zijn in zicht, nu moeten we hard studeren! Geen vergadering.

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)

Mei staat voor de deur en voor de Welpjes betekent dit een maand vol
leuke spelen en vol plezier! We verwachten jullie voltallig.

Zaterdag 02 en zondag 03 mei 2015
Dit weekend is het groepsfeest. Dan heeft de leiding voor jullie en jullie familie
lekker eten voorbereid. Kom dus zeker met zoveel mogelijk want hoe meer zielen
hoe meer vreugde. Vergeet jullie zeker niet op voorhand in te schrijven. Meer
informatie staat op website http://reynaert-beatrijs.be
Zondag 10 mei 2015
Vandaag gaan we met heel de groep naar Stadskriebels. Breng dus zeker je
MIVB-abonnement + picknick mee. We spreken af om 10u00 aan de lokalen
en komen rond 17u30 terug.
Zondag 17 mei 2015
Vandaag is het de laatste gewone vergadering en we hebben jullie hulp zeker
nodig. Wij hebben de indruk dat er een dief bij de scouts is: hij steelt de
tennisballen, de vieruurtjes en nog veel meer. Aangezien wij geen 1000 ogen
hebben zullen jullie ogen kostbaar zijn. Heb jij iets verdachts gezien? Weet je zelf
misschien iets? Kom zeker af!!!
Zondag 24 mei 2015
Team welpenleiding begint aan de examens: tot op kamp!

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

Hey coole jonggivers,
We hebben bijna al een heel scoutsjaar achter de rug, natuurlijk is er nog het
grote kamp als apotheose! Laat ons van deze maand een leuke afsluiter
maken voor we op groot kamp vertrekken.
Hieronder lees je wat we nog in petto hebben:

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.
Zondag 10 mei 2015
Het is al stilletjes aan een traditie geworden: Stadskriebels. Kortom: we gaan
allerlei crazy, wtf sporten beoefenen. Afspraak om 10u00 stipt aan de
lokalen met een picknick en je MIVB abonnement. We zijn terug om
17u30. Diegene die in het centrum wonen, kunnen ons daar gerust
terugvinden. Laat wel op tijd iets aan de leiding weten.
Zondag 17 mei 2015

Hoe vettiger, hoe prettiger. Afspraak met vuile kleren aan de lokalen op de
gewone uren. Tip: neem een bus slagroom mee!
Zondag 24 mei 2015
Weinig kans dat jullie nog met veel zullen afkomen aangezien het binnenkort
examens zijn. Op 30 juni zijn we er vanaf en dan kan je beginnen uitkijken
naar het kamp! Geen vergadering

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)

Dag Givertjes,
We gaan deze topmaand inzetten met een fantastisch groepsfeest!
Verder volgt een dagje Stadskriebels  en dan is het al de laatste
vergadering van het jaar…

Weekend 2-3 mei 2015
Groepsfeest! Jullie gaan meehelpen, er zal een planning worden opgesteld zodat
jullie niet het hele weekend aanwezig moeten zijn. Als je een voorkeur hebt,
zaterdag of zondag, laat dan zo snel mogelijk iets weten (givers@reynaertbeatrijs.be)
Zondag 10 mei 2015
Jaja het is weer tijd voor Stadskriebels! Afspraak om 10u aan de lokalen voor een
dagje vol avontuur. Vergeet geen picknick en MIVB abonnement mee te nemen!
Zondag 17 mei 2015
Laatste vergadering van het jaar:'( Maar we gaan maken dat we het jaar in
schoonheid afsluiten! Afspraak op de normale uren aan de lokalen.
Zondag 24 mei 2015
Geen vergadering… Studeer maar flink voor jullie examens en veel succes!!

Vergeet niet te laten weten wanneer jullie liefst helpen voor het groepsfeest,
anders zullen wij voor jullie moeten kiezen :D
Stevige linker,
Team-Giverleiding

Gazelle (Peter Degryse)
Bever (Henri Porcher)
Yak (Paul Moyaert)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0497/250872
 0474/784875
 0477/368945

