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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das
LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie.
GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling.

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven
tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets
meer. We spelen een spel dat niet luchtledig
is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot
plezier en kleine daden komen we op voor
onze omgeving en voor een kleurrijk
Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in
een rechtvaardige wereld.’
MISSIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Totem is het programmaboekje van Scouts en
Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-PietersWoluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke
informatie gepubliceerd over de vergaderingen
van de komende maand. U vindt er ook
praktische informatie en contactgegevens van
de leidingsploeg.
Verschijnt maandelijks, niet in augustus.
VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders
Beste totemlezer

April is weer voorbij, op naar de maand mei!
Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de paasvakantie, veel eitjes hebben geraapt,
lekker hebben gegeten op het groepsfeest en genoten hebben van de enkele eerste
zonnestralen! Helaas is mei de laatste maand van ons scoutsjaar en voor de leiding ook een
heel drukke maand door de examens die er bijna aankomen! Hierdoor zullen we slechts de
eerste twee weken een vergadering houden, maar doen wij ons best om er twee
topvergaderingen van te maken. We beginnen meteen met de traditionele Stadskriebels in het
centrum van Brussel.
Tijdens de maand juni houden we geen vergaderingen uitgzonderd de laatste zondag van de
maand waar we met z’n allen naar zee gaan. En dan is het al tijd voor het grote kamp!
Over het grote kamp gesproken verschijnt alle informatie over de inschrijvingen, inhoud en
locatie van het kamp in de kamptotem eind mei. De data van het kamp zijn al bekend sinds
de maand september via onze kalender op https://reynaert-beatrijs.be
— Kapoenen: van 24 t.em. 30 juli 2018
— Welpen: van 21 t.e.m. 30 juli 2018
— Wolven: van 21 t.e.m. 30 juli 2018
— Jonggivers: van 18 t.e.m. 30 juli 2018
— Givers: van 08 t.e.m. 24 juli 2018
Andere belangrijke mededeling: tijdens het groepsfeest hebben heel wat ouders een dessert
gebakkenvoor ons, waarvoor dank. Nu het groepsfeest achter de rug is zijn er tamelijk veel
schotels of borden van desserts die overblijven. Bij deze nodig ik u uit om ze op te halen op
een van de twee volgende vergaderingen: zondag 05 mei of zondag 13 mei aan de lokalen.

Een stevige linker
Panda

Liefste kapoentjes
Het scoutsjaar is alweer bijna afgelopen. Nog een extra aanmoediging
om allemaal naar de vergaderingen te komen en er samen het beste van
te maken! Wij hebben er alvast zin in, dus hopelijk jullie ook.

ZONDAG 06 MEI 2018
Vandaag is het Stadskriebels. Kom mee sporten, spelletjes spelen, …
in de stad. Afspraak om 10u00 aan de lokalen met een picknick, water
en MIVB - abonnement. Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen. Zorg
er zeker voor dat je je das hebt om herkenbaar te blijven.
ZONDAG 13 MEI 2018
Oh nee de grote scholendirecteur wil de zomervakantie afschaffen!
Ons scoutskamp is in gevaar! Kom allemaal meehelpen om dit tegen
te houden! Gewone vergadering van 14u00 tot 17u30.
ZONDAG 20 MEI 2018
Geen vergadering
ZONDAG 27 MEI 2018
Geen vergadering.
Een stevige linker en vele groetjes
De kapoenenleiding

SPINAAP (Lut Delva)
SPRINGBOK (Pauline De Vis)
BRULAAP (Lucas Cucci)
COSCOROBA (Marthe Cressato)
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/464527
( 0471/366222
( 0472/511448
( 0475/247168

EIN-DE-LIJK is het zo ver! De lang beloofde lente dagen komen eraan!
Over enkele vergaderingen zit het scoutsjaar er al weer op, wat vliegt
de tijd! Gelukkig komt het scoutskamp in zicht met fantastische
spelletjes, prachtige plekken en onvergetelijke momenten. Maar eerst
zullen we de scoutsvergaderingen in schoonheid afsluiten.

ZONDAG 06 MEI 2018
Voelen jullie het al kriebelen? De jaarlijkse stadskriebels zijn er weer!
Om aan de rest van Brussel te laten zien wat voor straffe ketten wij zijn,
trekken we er weer samen op uit. We vertrekken om 10u00 aan de
lokalen met een rugzakje gevuld met een heerlijke picknick, een fles
water, MIVB-abonnement, … Vergeet zeker jullie uniform niet aan te
trekken! We zijn terug om 17u30 aan de lokalen.
ZONDAG 13 MEI 2018
Nu nadert het einde wel heel erg snel… We spreken om 14u00 af aan
de lokalen om een geweldig, nu nog een geheim, spel te spelen! Trek
allemaal jullie stoute schoenen aan en haal al jullie energie uit de kast,
dit beloofd een spectaculaire vergadering te worden! We zijn terug om
17u30.
ZONDAG 20 MEI 2018
Helaas, helaas pindakaas! Vandaag geen vergadering… Ga lekker buiten
spelen of geniet van een dagje lekker luieren met hopelijk een warm
zonnetje.
ZONDAG 27 MEI 2018
Jullie geliefde leiding zit jammer genoeg vandaag achter de
studieboeken. Hierdoor is er geen vergadering. We hopen jullie allemaal
snel en opgewekt terug te zien!
Laat altijd iets weten als je om een speciale reden niet naar de
vergadering(en) kunt komen, dan kan je leiding zich aanpassen aan je
afwezigheid.
Een stevige linker
De welpenleiding

CHIL (Arthur Bribosia)
JACALA (Rob Mortier)
MARALA (Minne Bezuijen)
CHIKAI (Félix Bribosia)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0495/577881
( 0495/150381
( 0498/194068
( 0491/228571

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

ZONDAG 06 MEI 2018
Airtrack, speleobox, korfbal, zwerkbal, ... Je kan zo eindeloos doorgaan
met rare namen. Misschien heb je al een vermoeden dat we naar de
Stadskriebels gaan?
Afspraak aan de lokalen in uniform om 10u00 met een picknick, fles
water en je MIVB-abonnement. We zijn terug om 17u30.
ZONDAG 13 MEI 2018
Allemaal komen voor de laatste vergadering van het jaar! De leiding
heeft voor jullie een supertof spel in elkaar gestoken om het jaar mooi
af te sluiten? Voor de ouders is het ok het ideale moment om extra
vragen te stellen voor het kamp! Gewone vergadering.
ZONDAG 20 MEI 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 27 MEI 2018
Geen vergadering.

Een stevige linker
De Wolvenleiding

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)
KAA (Jef Delva)
BAGHEERA (Triphon Porcher)
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)
BANDAR-LOG (Yanis Zwierzynski)
* wolven@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0470/134339
( 0472/346390
( 0489/416152
( 0488/580323
( 0497/900086

Beste ouders en leden, het scoutsjaar zit er helaas bijna weer op. Dit
betekent zeker niet dat we ons nog dik kunnen amuseren. Kom dus zeker
af naar onze twee super mega toffe laatste vergaderingen.

ZONDAG 06 MEI 2018
Het is weer eens tijd voor Stadskriebels. We trekken deze
zondag opnieuw naar het centrum voor allemaal toffe
activiteiten uit te proberen. We spreken af om 10u00
naar de lokalen. We zullen op het gewoonlijke uur terug
zijn. Vergeet zeker geen picknick en MIVB-abonnement.
Zoals altijd verwachten we dat je in uniform naar de
vergadering komt.
ZONDAG 13 MEI 2018
Voor de laatste vergadering zullen we ons alvast voorbereiden voor het
kamp. Inderdaad je hebt het goed geraden, deze vergadering gaan we de
sjor technieken terug wat opfrissen. Als je nieuw bent dit jaar kan het
zeker nuttig zijn om te komen. We verwachten dus dat jullie talrijk
aanwezig zullen zijn om een coole constructie te kunnen maken.
Afspraak op de gewone uren.
ZONDAG 20 MEI 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 27 MEI 2018
Geen vergadering.

Een stevige linker
De Jonggiverleiding

LEEUWAAPJE (France Porcher)
FODI (Edward Van Sumere)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/201787
( 0494/658326
( 0496/697595

Ziezo, de laatste maand van het scoutsjaar is aangebroken. We hebben
nog twee vergaderingen in petto voor we allemaal weer de boeken
induiken. Uiteraard hopen we jullie talrijk aanwezig te zien. Nadien zal
er nog een zeevergadering zijn en dan vertrekken we 17 dagen naar
Tsjechië en Slowakije.

ZONDAG 06 MEI 2018
Onze laatste geld- en teambuildingsactie is aangebroken: Stadskriebels.
Afspraak aan de lokalen om 10u00 met een picknick, water en je MIVBabonnement. Daarnaast zoeken we vier wafelijzers die we kunnen
gebruiken om wafeltjes te bakken aan ons standje. Ook dient iedereen
een pot wafeldeeg te maken en mee te brengen naar de lokalen.
Wafeldeeg moet een hele nacht rusten, daarom is het niet mogelijk om
dat samen in de lokalen te maken. Vorig jaar had ons stadje veel succes,
dus in geval van mooi weer voorzien we ook nog pakken wafelmix. We
zijn terug om 17u30 aan de lokalen, of indien jullie willen kunnen jullie
vanuit Stadskriebels al vertrekken rond 16u30.
ZONDAG 13 MEI 2018
Laatste gewone vergadering van dit scoutsjaar en wie weet ook
allerlaatste gewone vergadering als lid voor enkelen onder jullie. Ik denk
dat het wel duidelijk is dat je deze best niet mist. We halen voor deze
keer nog onze klassiekers uit de kast: een awesome bal- en
pleinspelennamiddag in het park van Woluwe. Afspraak op de gewone
uren.
ZONDAG 20 MEI 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 27 MEI 2018
Geen vergadering.

Een stevige linker
De giverleiding

MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0498/284109
( 0498/718294

