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FEBRUARI 2016

Best ouders, beste leden
Voor ons is het eindelijk zover! Examens zijn voorbij en iedereen heeft kunnen uitrusten met een
welverdiende week vakantie. We staat helemaal fris en met volgeladen batterijen klaar om zowel de
kapoentjes als de givertjes een onvergetelijke zondag te bezorgen. Maar toch deel jullie ik wat belangrijke
informatie mee:
-

Het takweekend had moeten plaatsvinden tussen 19 en 21 februari wordt verplaats naar 18
t.e.m. 20 maart 2016 vanwege een probleem met de lokalen. Zonder onderdak kunnen we
helaas weinig doen. In de plaats houden we een gewone vergadering op zondag.

-

Het groepsweekend zal hem plaatsvinden tijdens het weekend van 15 tot 17 april 2016. Deze
data kan zeker en vast al in de agenda’s worden genoteerd.

-

Op 30 april 2016 organiseren een tal van oud-leiding een heus feest in Wezembeek-Oppem ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan van VVKS Reynaert en VVKM Beatrijs. We nodigen
iedereen uit voor een grote barbecue en tal van leuke activiteiten. Een beetje zoals ons
traditioneel groepsfeest, maar deze keer veel groter en veel unieker J

Buiten dit deel ik voor de nieuwe leden onder ons de data van het kamp mee. Deze liggen voor de kapoenen
t.e.m. de jonggivers vast, en zijn bijgevolg elk jaar identiek. Op die manier is het voor u mogelijk om uw
vakantie te plannen zonder zicht zorgen te moeten maken over de deelname van uw kinderen aan ons kamp.
•

Jonggivers: 18 > 30 juli 2016

•

Welpen: 21 > 30 juli 2016

•

Kapoenen: 25 > 30 juli 2016

Indien er nog zaken onduidelijk zouden zijn, aarzel niet om de leiding te contacteren via de verschillende
communicatiekanalen (gsm, sms, mail, …)
Een stevige linker,
Mol

²

Uniform
Iedereen komt elke vergadering in perfect uniform (hemd, das, groene broek), behalve als het
vermeld staat in de totem dat je vuile kledij moet aantrekken. Elk nieuw lid krijgt in het begin van
zijn scoutsleven een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een nieuwe 7,5 EUR

Kentekens
Het is vanzelfsprekend dat de kentekens niet zomaar op het hemd worden genaaid. Kinderen
die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste vergadering, kunnen deze op het eind
van de volgende vergadering komen halen. Wie ze kwijt is moet ze zelf opnieuw kopen.
Jaartekens van voorgaande jaren kunnen achteraan op het hemd genaaid worden.

Tijdstip
Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Gewone
vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b
REYNAERT-BEATRIJS
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
Patrouillelinten komen aan de
linkerschouderklep
(Jonggivers)

Boven het internationale
kenteken draag je de
Vlaamse Leeuw en
daaronder een
provincieschildje (Brussel)

Dag Kapoenen!
De leiding is heel gelukkig want hun examens zijn voorbij, dat wil zeggen dat ze weer
helemaal klaar staan om gekke spelletjes te verzinnen en met jullie te spelen! Zorg
maar dat je er bij bent want februari wordt weer een topmaand

Zondag 7 februari 2016
Laat jullie creatieve zelf nog eens vollop gaan want het is knutseltijd!
14 tot 17u30 aan de lokalen
Zondag 14 februari 2016
Vandaag spelen we een bosspel! Zorg dat je goed bent opgewarmd want het wordt
een spannende en actieve dag. Afspraak om 14u tot 17u30 aan de lokalen
Zondag 21 februari 2016
We gaan de Zuidpool verkennen, kleed je maar warm aan!
Zondag 28 februari 2016
Ooo dat is jammer het is weeral de laatste zondag van de maand... Tja dan moeten
jullie thuis zelf een supertoffe activiteit verzinnen, veel speelplezier!

Als het heeft gesneeuwd trek dan warme, waterdichte kleren aan en neem een slee
mee als je dat hebt want dan gaan we naar het park!

Kameel (Janne Delva)
( 0475/298657
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
( 0470/072635
Rob Mortier
( 0495/150381
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welkom terug welpen,
De leiding is klaar met zijn examens en weer voltallig aanwezig. Hopelijk
hebben jullie ons niet te veel gemist. Deze maand vliegen we er dan ook
dubbel en dik in, komen is dus de boodschap.

Zondag 7 februari 2016
Vandaag maken we het bos onveilig. Trek warme kleren en kom met een goed
humeur naar de scouts. We verwachten jullie op de normale uren.
Zondag 14 februari 2016
Het is Valentijn vandaag we spelen dan ook toepasselijk een valentijnspel. Kom dus
zeker en wie weet vormen er zich wel koppeltjes op de dag van de liefde.

Zondag 21 februari 2016
Dit is een speciale vergadering. Om te weten wat er vandaag zal gebeuren, moet je
afkomen.
Zondag 28 februari 2016
Spijtig genoeg is het de laatste zondag van de maand. Geen vergadering dus, maar
we kunnen tevreden terugkijken op een zeer geslaagde maand.
Als het heeft gesneeuwd trek dan warme, waterdichte kleren aan en neem een slee
mee als je dat hebt want dan gaan we naar het park!

Een stevig linker,
Welpenleiding

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

( 0498/284109
( 0470/134339
( 0498/416152
( 0495/471716

Beste jonggivers,
De examens zijn ondertussen gedaan en de leiding zal dus weer
volop aanwezig zijn! Natuurlijk verwacht de leiding nog altijd dat
jullie zo veel mogelijk aanwezig zijn op de vergaderingen. Hoe
meer zielen hoe meer vreugde, jonggivers ;).

Zondag 7 februari 2016
Trek je warme kleren maar aan want wij trekken het bos in om een bosspel te
spelen.
Zondag 14 februari 2016
Vandaag is het Sint-Valentijn. Ben jij een geboren romanticus, heb je al een
tijdje een oogje op een andere jonggiver of heb je stiekem al een liefje? Kom in
ieder geval zeker naar de vergadering voor het valentijnsspel!
Zondag 21 februari 2016
Jullie vertrekken vandaag op stage om spierballetjes te kweken en te zien
hoeveel milliseconden jullie een zak van één kilogram kunnen heffen. Kom het
tegendeel bewijzen, kom naar de vergadering in legertenue!
Zondag 28 februari 2016
Geen vergadering.

Een stevige linker
Jonggiverleiding

Flicka (Thibaud Moens)
Spinaap (Lut Delva)
Savanah Héréus
✉ jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

☎ 0498/718294
☎ 0472/464527
☎ 0470/504765

Hey givertjes
We zijn “heel” blij om jullie terug te zien na een lange
blokmaand. In februari staat jullie leiding in haar volle glorie
paraat om van elke zondag de beste ever te maken J

Zondag 7 februari 2016
Afspraak om 14u00 aan de lokalen, daar zal een geheime brief jullie gegeven worden
met de te volgen instructies. Neem je MIVB-badge mee om de veiligheidschecks van
Hankar basis te openen… We zijn terug om 17u30 aan de lokalen.
Zondag 14 februari 2016
Kom je matrix talenten oefenen en zie hoe lang jij kan volhouden zonder door cupido
geraakt te worden. Jaja, zoals je kan verwachten staat ons spel vandaag in het
thema van Valentijn. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen met een “touch of
love” J
Zondag 21 februari 2016
Geldactie van de maand februari. Afspraak om 13u00 aan de lokalen met je inpak
talenten en een MIVB-abonnement. Hopelijk zijn we vandaag niet opnieuw het
slachtoffer van dreigingsniveau 4 en kunnen we gerust in centrum Brussel gaan
verkopen. Wees zo talrijk mogelijk aanwezig!
Zondag 28 februari 2016
Geen vergadering

Een stevige linker,
Team
Molgiverleiding
(Edmond Jonckheere)
Picus (Constantin Porcher)
Yak (Paul Moyaert)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

( 0470/763485
( 0474/784877
( 0477/368945

GEZOCHT
Onze scouts zoekt iemand in het bezit van een C – rijbewijs,
dat bereid zou zijn om een vrachtwagen te besturen op 15 en
30 juli 2016 om het materiaal te vervoeren van en naar het
kampterrein gelegen te 6941 BOMAL.
Neem contact op via groepsleiding@reynaert-beatrijs.be

EEN NIEUW LEVEN …
… voor je oude zetel? Heeft u thuis nog een oude zetel staan
die net weg zou moeten? Dan kan hij in onze lokalen terecht!
Zelf gebruiken we ook ex-oude zetels die na een tiental jaar te
versleten zijn. Daarom zouden we deze graag vervangen!
Neem gerust contact op via info@reynaert-beatrijs.be

Mol (Edmond Jonckheere)
( 0470/763485
* groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

