Bedankt voor jullie
aanwezigheid!
Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G — Niet op de openbare weg gooien.

MEI-JUNI 2016

Beste ouders
Beste leden
Eerst en vooral wil ik als groepsleider iedereen bedanken voor zijn inzet tijdens ons groepsfeest, want
zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Dankzij het groepsfeest hebben we de jongste generaties wat
inzicht gegeven in de geschiedenis van onze scoutsgroep, en de ietwat oudere generaties een namiddag vol
wederontmoetingen en toffe herinneringen bezorgt. Want vrienden bij de scouts zijn vrienden voor het
leven! Met de opbrengst van het groepsfeest hebben we tal van leuke ideeën in petto voor het groepskamp,
naast het vernieuwen van ons materiaal waar niet altijd met evenveel zorg wordt omgeschoten.
Graag wil ik even enkele praktische zaken aankaarten:


Dit jaar vertrekken we op groepskamp met alle takken tezamen (uitgezonderd de givers die naar
Slovenië gaan). D.w.z. dat iedereen in tenten zal mogen slapen op een heus veld, een echte scouteske
ervaring voor de jongste tak(ken). De data van het kamp zijn terug te vinden op de kalender op
onze website. Wat betreft de praktische informatie: die ontvangt u in de kamptotem die ergens
begin juni verschijnt.



We zijn nog op zoek naar ouders in het bezit van een B-rijbewijs die het zouden zien zitten
om een vrachtwagen te besturen (18 m3) op 15 en/of 30 juli 2016 om het materiaal naar en
van het terrein te brengen. U hoeft zelf niets te doen buiten besturen: het in- en uitladen
doen we zelf! Indien u dit ziet zitten kan u contact opnemen via groepsleiding@reynaertbeatrijs.be .



Attesten van de ziekenfonds i.v.m. met het kamp kan u nog op 8 en 15 mei afgeven aan de takleiding,
u krijgt ze na de vergadering of per post terug.



Op 26 juni 2016 is het zeevergadering: we gaan met z’n allen naar Duinbergen met de trein. Meer
informatie kan u terugvinden in de totem.

Nog een fijne maand mei vol zon en plezier!
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)

Beste kapoenen,
Voelen jullie de spanning al stijgen? Het zijn nog maar
drie vergaderingen en dan vertrekken we al op groot
kamp! Daar kijken wij al heel erg naar uit. Wat er nu
nog op het programma staat is zeker ook de moeite: lees
maar snel verder!
Zondag 08 mei 2016
We hebben een spetterende verassing voor jullie klaar, dat wil je niet missen!
Gewoon afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u30 en neem best extra kleren mee.
Zondag 15 mei 2016
Wie voelt het al kriebelen? Wie heeft er zin om wat te sporten en te spelen en
springen op de springkastelen? Kom zeker mee, want vandaag trekken we met zijn
allen naar het centrum voor de jaarlijkse STADSKRIEBELS!!
Afspraak om 10u30 aan de lokalen met een MIVB abonnement als je dat hebt en
met je das! Om 17u30 worden jullie aan de lokalen weer opgehaald.
Zondag 26 juni 2016
Vamos a la playa! We gaan naar de zee! Zandkastelen bouwen, pootje baden,
schelpjes rapen, volleybal spelen, wees gerust we zullen ons niet vervelen.

We spreken af om 09u00 in Brussel-Centraal, zorg dat je op tijd bent!
Neem zeker mee: picknick, zonnecrème, 5€, hoedje/pet, zwemgerief en een
handdoek.
De andere zondagen zullen jullie helaas iets anders moeten verzinnen, want de
leiding zal weer alle tijd nodig hebben om te studeren.
Groetjes van de leiding!

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)

Welpjes:
Na een zeer geslaagde maand van april, waar we een superweekend
hebben beleefd met 2 overnachtingen en een groepsfeest hebben gevierd,
is het nu spijtig genoeg tijd voor de laatste totem van het jaar. Jullie
favoriete leidingsploeg heeft alles gedaan om drie van de tofste
vergaderingen in elkaar te steken, lees verder voor meer info.

Zondag 08 mei 2016
Vandaag hebben we de laatste gewone vergadering van het jaar, daarom hebben
we een super bosspel gemaakt. Ze geven heel mooi weer dus alles is er om een
perfecte vergadering te hebben indien jij aanwezig bent. Gewone uren aan de
lokalen.
Zondag 15 mei 2016
Stadskriebels vindt vandaag plaats en wij gaan hier traditiegetrouw naartoe. Voor
diegene die zich afvragen wat Stadskriebels is: een heleboel sporten en attracties
waar je gratis aan kan meedoen in de buurt van de Dansaertstraat. Afspraak om
10u30 aan de lokalen en om 17u30 zijn we er ook terug. Vergeet je picknick en
je MIVB-abonnement niet. Iedereen komt ook in uniform met das, zodat we aan
iedereen kunnen laten zien dat we van de scouts zijn!
Zondag 26 juni 2016
De jaarlijkse zeevergadering is er weer, dit is de laatste vergadering van het jaar
voor het grote kamp. We spreken af om 09u00 in de grote hal van Brussel-Centraal,
met picknick, 5 EUR, zonnecrème, hoedje of pet, zwemgerief en handdoek. Wees
zeker op tijd. Je mag altijd een schop of andere spelen meenemen, maar je moet
ze zelf dragen! We zijn terug om 18u00 in Brussel-Centraal.
Andere zondagen tussen 15 mei en 26 juni 2016
Geen vergadering.

Blijven verwittigen indien je niet kan komen: via sms, mail, bellen, …
Een stevige 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

Allerbeste jonggivers, ons bangelijke scoutsjaar zit er bijna weer
op…
Maar geen zorgen! Want het kamp komt steeds dichterbij, en dat
wilt niemand niet missen :) Dit is wat wij nog in petto hebben voor
jullie.

Zondag 08 mei 2016
Na die lange en vermoeiende periode van regen, wind en kou zal deze zondag
de lucht strakblauw zijn en het zonnetje zalig schijnen. Dus we gaan ons weer
eens uitleven met bal en plein spelen! Afspraak aan de lokalen op de normale
uren.
Zondag 15 mei 2016
Airtrack, speleobox, korfbal, zwingabal, … Je kan zo eindeloos doorgaan met rare
namen. Misschien heb je al een vermoeden dat we naar de Stadskriebels gaan?
Neem dus mee: een picknick, je MIVB-abonnement en wees om 10u30
aan de lokalen. We zijn terug om 17u30.
Zondag 26 juni 2016
Voor de laatste vergadering van het jaar gaan wij naar Duinbergen. Kom mee
bruinen en genieten van de heerlijke zee ;) Voor deze fantastische dag spreken
we af om 09u00 in Brussel-Centraal met picknick, 5 EUR, zonnecrème, een
petje of hoedje voor de zon, en natuurlijk je zwemgerief en handdoek! We
zijn terug om 18u00 in Brussel-Centraal.
Andere zondagen tussen 15 mei en 26 juni 2016
Geen vergadering

Flicka (Thibaud Moens)

☎0498/718294

Spinaap (Lut Delva)

☎0472/464527

Savanah Héréus

☎0470/504765

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

De laatste maand voor ons buitenlands kamp is in zicht! Komen jullie
nog even van de zon genieten, alvorens de boeken opengegooid
worden voor de laatste studeer sprint van dit schooljaar? Wij hebben
nog twee toffe vergaderingen klaarstaan.

Zondag 08 mei 2016
Na al die moeite om de 3870 wafeltjes verkocht te krijgen is het tijd voor een back
to basics: afspraak om 14u00 aan de lokalen voor het grote wafelspel! Tip: misschien
zijn het wel chocoladewafels?
Zondag 15 mei 2016
Stadskriebels! Afspraak onder voorbehoud om 10u00 aan de lokalen met MIVBabonnement, picknick en goed humeur en in perfect uniform. Zoals eerder in het
jaar meegedeeld krijgen we gratis van de organisatoren een standje met tafel,
stoelen, elektriciteit enz. Het plan is om er zelf wafeltjes te bakken en fruitsla te
verkopen ten voordele van ons buitenlands kamp. Hoe talrijker aanwezig, hoe meer
je kan afwisselen met de andere givers en toch nog genieten van de activiteiten.
Meer info over de logistiek vind je op de groep. WE spreken er onderling nog af wie
wat meeneemt. In principe staan we tegen 17u30 aan de lokalen of kan je
vanuit het centrum al door.
Zondag 26 juni 2016
Zeevergadering. Afspraak om 09u00 in de grote hal van Brussel-Centraal met
picknick, 5 EUR, zonnebril, zwemgerief een zonnecrème. Je mag uiteraard je
schopje meenemen ;) We zijn terug om 18u00 op dezelfde plaats. Indien je graag
wil gocarten: zeker meekomen!
Andere zondagen tussen 15 mei en 26 juni 2016
Geen vergadering

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Yak (Paul Moyaert)
 0477/368945
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)
Een stevige linker,
Team giverleiding

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

UITSLAG QUIZ
De winnaar van onze quiz-tombola op het groepsfeest is:
Boud VERBEIREN met 46,5/49. Hij wint:

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

