MEI 2019

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: https://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.
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders
Beste totemlezer
Ik zal beginnen met jullie van harte te bedanken voor jullie komst op het groepsfeest! Hopelijk
hebben jullie ervan genoten. Voor ons was het allesinds een groot succes!
Ondertussen is het al mei, dat betekent dat het scoutsjaar al bijna voorbij is… Wat vliegt de
tijd! In mei staan er nog maar twee vergaderingen gepland, aangezien de leiding hierna druk
bezig zal zijn met studeren voor de examens die eraan komen. Maar met het (hopelijk) mooie
weer dat eraan komt zullen het twee mooie vergaderingen worden!
De allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar is naar traditie onze jaarlijkse Zeevergadering.
Deze zal plaatsvinden op zondag 30 juni 2019.
En hierna volgt natuurlijk ons scoutskamp, waar we het hele jaar naar toegeleefd hebben!
Hieronder vindt u alvast de data, die u ook kan terugvinden op onze website.
Givers: maandag 15 juli tem dinsdag 30 juli 2019
Jonggivers: donderdag 18 juli tem dinsdag 30 juli 2019
Wolven-welpen: zondag 21 juli tem dinsdag 30 juli 2019
Kapoenen: woensdag 24 juli tem dinsdag 30 juli 2019
Meer info over de inschrijvingen, de locatie en de inhoud van het scoutskamp zal u kunnen
terugvinden in de kamptotem, die eind mei online komt.

Een stevige linker
Leeuwaapje

Wat een jaar dat we weer gehad hebben !! We zijn
al drie keer samen op weekend geweest en hebben
al heeel veel leuke spelletjes gespeeld. Maar hoe
je vast want de twee vergaderingen die nog komen
zullen je niet teleur stellen.

ZONDAG 05 MEI 2019
Vandaag is het Stadskriebels. We gaan dus met zen allen naar Brussel
centrum. Daar wachten heel veel leuke spelletjes op ons. Allemaal
komen dus! Afspraak om 10u00 aan de lokalen. We zijn weer terug om
17u30 (het normale uur) aan de lokalen. Zeker meenemen: een
picknick.

ZONDAG 12 MEI 2019
Vandaag halen we de stepvergadering in om het jaar mooi af te sluiten.
Neem dus je step en een helm mee. Afspraak op gewone uren aan de
lokalen.
ZONDAG 19 MEI 2019
Geen vergadering. Geniet van het mooie weer … en tot op kamp J
ZONDAG 26 MEI 2019
Geen vergadering.

Een stevige linker,
De kapoenenleiding

SPINAAP (Lut Delva)
SPRINGBOK (Pauline De Vis)
BEO (Zélie Demyttenaere)
BRULAAP (Lucas Cucci)
TAGOEAN (Oscar Bribosia)
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/464527
( 0471/366222
( 0479/799231
( 0472/511448
( 0491/292090

Dag Welpjes !
Kunnen jullie geloven dat we al in Mei zijn? En dat we binnen 2 maanden al op kamp
vertrekken? Gek! Omdat jullie leiding nu moeten beginnen studeren en het kamp plannen,
zijn er maar twee (dubbel zo leuk) vergaderingen deze maand! Benieuwd? Lees nu snel
verder!

ZONDAG 05 MEI 2019
Vandag is het stadskriebels in het centrum, en zoals elk jaar gaan we
onze daar zot amuseren! We spreken dus om 10u00 af aan de
scoutslokalen, vergeet zeker niet een lunchpakket en MIVBabonnement mee te nemen. We zijn terug op het gewone uur aan de
lokalen.
ZONDAG 12 MEI 2019
Vandaag gaan we ons voor het kamp voorbereiden. Als jullie vragen over
het kamp hebben, is het nu de tijd om ze te stellen! We gaan ook het
kampthema ontdekken en onze eerste kamp spel spelen (want ja, deze
zondag zijn we voor een namiddag al op kamp)! Gewone uren aan de
lokalen
ZONDAG 19 MEI 2019
Geen vergadering.
ZONDAG 26 MEI 2019
Geen vergadering.

CHIL (Arthur Bribosia)
MARALA (Minne Bezuijen)
CHIKAI (Félix Bribosia)
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)
OE (Henri Delville)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0495/577881
( 0498/194068
( 0491/228571
( 0474/398400
( 0495/106960

Beste

wolven, er zijn maar twee vergaderingen deze

maand. Vergeet zeker niet op tijd te komen zondag 5 mei.
We kijken er alvast naar uit om jullie te zien!

ZONDAG 05 MEI 2019
We gaan vandaag naar Stadskriebels. We spreken dus om 10u00 af aan
de scoutslokalen, vergeet zeker niet een lunchpakket en MIVBabonnement mee te nemen. We zijn terug op het gewone uur aan de
lokalen.
ZONDAG 12 MEI 2019
We gaan de handen uit de mouwen steken en een coole sjorconstructie
maken. Ook gaan we er een gezellige schildernamiddag van maken.
Handschoentjes voor zere handen en een schort tegen verfvlekken mag
je altijd mee nemen.
ZONDAG 19 MEI 2019
Geen vergadering.
ZONDAG 26 MEI 2019
Geen vergadering.

Een stevige linker
De wolvenleiding
IKKI (Thomas Van Sumere)
KAA (Jef Delva)
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)
WONTOLLA (Thibaud Moens)
KIGO (Sorenza Cucci)
TABAQUI (Willem Debersaques)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0498/284109
( 0472/346390
( 0488/580323
( 0498/718294
( 0472/675477
( 0479/378841

Hey Jonggivers, we zijn ondertussen al met de maand
mei begonnen. D.w.z. dat het ook de laatste maand is
met vergaderingen voor het kamp van deze zomer. Zorg
met andere woorden dat je aanwezig bent aangezien je
de scouts heel de maand juni zal moeten missen!

ZONDAG 05 MEI 2019
Ook dit jaar gaan we naar Stadskriebels in het centrum van de stad. We
spreken af om 10u00 aan de lokalen in perfect uniform. Gezien we een
hele dag in de stad zitten nemen jullie ook een picknick mee en
voldoende water. Wij zorgen zoals elke vergadering voor een vieruurtje.
Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen.
ZONDAG 12 MEI 2019
De allerlaatste vergadering met de jonggivertak is een feit. Maar
herinner je nog onze belofte in het begin van het jaar: de patrouille die
het meeste punten wint tijdens de vergaderingen wint een liftbon te
gebruiken tijdens de driedaagse. Probleem: het is ex aequo momenteel.
Vandaag houden we een sjorwedstrijd aan de lokalen, het is een
aanrader voor iedereen: wie zijn technieken wil bijwerken, of wie ze wil
leren! Afspraak om 14u00.
ZONDAG 19 MEI 2019
Geen vergadering.
ZONDAG 26 MEI 2019
Geen vergadering.

Een stevige linker
De Jonggiverleiding

MOL (Edmond Jonckheere)
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
SITTA (Emma Wijers)
KAKETOE (Illias Clerin)
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0470/134339
( 0496/697595
( 0497/333741
( 0471/340193

Hey Givers!
Hier komen de laatste vergadering van het jaar aan:

ZONDAG 05 MEI 2019
Het is tijd voor STADSKRIEBELS. We gaan nog voor een laatste keer
centjes inzamelen. We krijgen een standje om pralines en wafeltjes te
verkopen. We vragen jullie dan ook om elk op voorhand al wafeldeeg
voor tien personen klaar te maken volgens het volgende recept:
https://dagelijksekost.een.be/gerechten/wafeltjes Neem ook zeker een
wafelijzer mee als je dit kan. We zullen er ongeveer drie nodig hebben.
Afspraak om 10u00 aan de lokalen! Vergeet zeker jullie MIVBabonnement niet!
ZONDAG 12 MEI 2019
De laatste vergadering is aangebroken (snik snik…). We gaan ons kamp
uit de doeken doen en bespreken met jullie. Afspraak op de normale
uren.
ZONDAG 19 MEI 2019
Geen vergadering, rust maar lekker uit!
ZONDAG 26 MEI 2019
Geen vergadering.

Groetjes
Leeuwaapje & Fodi
x
LEEUWAAPJE (France Porcher)
FODI (Edward Van Sumere)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/201787
( 0494/658326

