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Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘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.’
Met de steun van

voorwoord
Beste leden en ouders
2020 is een schrikkeljaar maar helaas hebben we maar twee vergaderingen in februari. Niet getreurd want er staan veel leuke spellen te
wachten! De leiding zal ook terug voltallig zijn want de examens zijn
eindelijk voorbij!
Deze maand gaan de wolven en jonggivers op takweekend dus lees
zeker de totem aandachtig voor verdere informatie! De rest heeft dan
een vergadering maar niet zo maar een vergadering…
Daar komt Cupido weer…. Pff al die kleffe koppeltjes… Maar wacht 05
februari is het Wereld Nutelladag! Wat we op die Feestdag doen is simpel: we eten, en eten, en eten Nutella. Dan kan je toch even genieten
voor het drama van Cupido!
Wij hebben alvast zin in de zondagen van februari en we hopen dat
jullie ook met plezier komen! Als je er is niet kan zijn, no stress, laat de
leiding het gewoon op tijd weten!
Een stevige linker

- hermelijn

Halloooo liefste kapoentjes! We vallen al meteen met de deur in huis: ZIJN JULLIE
KLAAR VOOR NOG MEER MEGA COOLE VERGADERINGEN? Wij alvast wel.

Zondag 02 februari 2020

Om jullie (en onze) baterijen even te herladen na deze mega toffe maand (en
onze examens), is het deze zondag geen vergadering. Nu schreeuwt er een
klein stemmetje in jullie hoofd “ooo nee! Geen scouts? Wat ga ik nu doen?”
Geen paniek, hier kleine leuke ideetjes: een kamp maken in je kamer (met
heel veel kussens en dekens!), gaan wandelen in het bos met vriendjes en/of
familie…

Zondag 09 februari 2019

Hokuspokuspas! Ik heb het tekstje waarin stond wat we vandaag gingen
doen, laten verdwijnen…. Dus als je wil weten wat we deze vergadering gaan
doen, moet je zeker afkomen! Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.

Zondag 16 februari 2020

We verwachten jullie vandaag uitzonderlijk om 13u00 aan de lokalen en
neem zeker je MIVB-abonnement mee. Buiten spelen is altijd leuk, maar ben
jij ook al is naar de binnenspeeltuin Planet Kids in Sterrebeek geweest? Nee?
Komen is de boodschap! We zullen terug bij de lokalen zijn om 17u30. Vergeet
geen 5 EUR mee te nemen voor de inkom.

Zondag 23 februari 2020

Jammer genoeg geen vergadering, laatste zondag van de maand.
Niet te vergeten: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Stuur zeker een mailtje
als je niet kan komen.

Een stevige linker
Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Heeeeey Welpjes! Na een lange examenperiode achter de rug is de leiding weer helemaal klaar voor een toffe maand met twee ongelofelijke coole, spetterende vergaderingen.

Zondag 02 februari 2020

Na al dat harde studeren geniet de leiding van een weekje vakantie. Tot volgende week :)

Zondag 09 februari 2020

Gaat het jullie vandaag lukken om de moordenaar te vinden, het moordwapen en de plaats van de moord? Hou jullie alvast maar klaar voor een kei leuk
cluedo spel. Gewone uren. 14u00 tot 17u30.

Zondag 16 februari 2020

Vandaag verwachten wij jullie uitzonderlijk om 13u00 aan de lokalen met de
je MIVB-abonnement. We gaan samen met de Kapoenen naar Planet Kids in
Sterrebeek. We zullen terug aan de lokalen zijn om 17u30. Vergeet geen 5 EUR
mee te nemen voor de inkom.

Zondag 23 februari 2020

Laatste zondag van de maand, er is dus geen vergadering vandaag.

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of
weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen aanpassen.

Een stevige linker
De welpenleiding
Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Marala

Minne BEZUIJEN
0498/194068

Baloe

Jan-Baptist VANDEUREN
0470/134339

Raksha

Pauline DE VIS
0471/366222

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Deze maand zijn we weer voltallig aanwezig voor de vergaderingen. Bovendien vertrekken we nog eens op weekend. Benieuwd naar de planning, je leest het hieronder.

Zondag 02 februari 2020

Deze zondag was er geen vergadering omdat de leiding na een lange maand
hard studeren een weekje vakantie kreeg!

Zondag 09 februari 2020

We gaan met onze groep naar de stad om er een stadsspel te spelen! Vergeet
jullie MIVB-abonnement niet! Kleed jullie allemaal warm aan want het blijft
frisjes. Afspraak om 14u00 aan de lokalen. De vergadering eindigt om 17u30.

Vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 februari 2020

Het is zover, we gaan op weeeekend! Het weekend is niet zoals de vorige
jaren. Deze keer gaan we enkel met de Wolven en Jonggivers op pad! De leiding kijkt hier al lang naar uit en heeft leuke spelletjes voorbereid. Kleed jullie
ook voor dit weekend warm genoeg aan. Meer informatie kan je terugvinden
op het weekendblad! Moest je er niet bij kunnen zijn, gelieve dan een mail te
sturen om de leiding hier voor te verwittigen.

Zondag 23 februari 2020

Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering :(. Tot volgende maand!

Een stevige linker
De wolvenleiding
Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Tabaqui

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

Dag lieve jonggivers! Na een maand puffen en zweten tijdens de examens, staat jullie
favoriete leidingsploeg weer klaar in februari met nieuwe, uitdagende activiteiten!
Deze maand gaan we ook voor de tweede keer op weekend, meer info verderop!

Zondag 02 februari 2020

De leiding bekomt nog even van de examens op de stranden van de Costa del
Sol, geen vergadering.

Zondag 09 februari 2020

Vandaag spelen we een groot metrospel. Wint jouw patrouille als eerste het
spel en ontmaskeren jullie de saboteur? Massaal afkomen is de boodschap!
Vergeet zeker je MIVB-abonnement niet, deze opent namelijk de toegangspoortjes van de metro ;). Afspraak aan de lokalen om 14u00. We zijn terug
om 17u30 aan de lokalen.

Vrijdag 14 februari t.e.m. zondag 16 februari 2020

Takweekend! Afspraak om 18u30 stipt aan het station Brussel-Centraal
met genoeg kledij voor 500 jaar. Ja ja, je raadt het al, dit weekend staat in
thema van Back to the Future! Meer info vinden jullie op de weekend pagina!

Zondag 23 februari 2020

Februari is een korte maand! Laatste zondag, geen vergadering.

Het zou tof zijn dat iedereen extra moeite doet om aanwezig te zijn op het
takweekend! Anders --> op tijd afzeggen!
Een stevige linker
De jonggiverleiding
Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Mol

Edmond JONCKHEERE
0471/176720

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Flicka

Thibaud MOENS
0498/718294

Brulaap

Lucas CUCCI
0472/511448

Beste givertjes
Na jullie meer dan een maand niet gezien te hebben, is het hoog tijd om dat terug in te
halen! Ondanks dat februari een hele korte maand is met helaas maar twee activiteiten,
gaan we er toch het beste van maken! En het beste is natuurlijk wanneer jullie allemaal
aanwezig zijn. Mocht je toch niet kunnen komen, laat dan zeker iets weten.

Zondag 02 februari 2020

Jullie leiding heeft lesvrije week dus geen vergadering. :(

Zondag 09 februari 2020

Vandaag gaan we te weten komen wie het meeste influencer-potentieel heeft.
Bereid je alvast voor met de nieuwste tiktokdansjes, je beste selfiegezicht, …
te oefenen. De vergadering begint om 14u00 en eindigt om 17u30 zoals gewoonlijk.

Zondag 16 februari 2020

In een super spannende, alle vaardigheden-testende, zenuwslopende, intense,
miraculeuze quiz strijden jullie vandaag tegen elkaar. Zorg dat je uitgeslapen
bent want je gaat al je powerrr nodig hebben!

Zondag 23 februari 2020

Laatste zondag van de maand, geen vergadering :(

Een stevige linker
De giverleiding

Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis

Anna-Laura VAN DER ZWAAG
0488/580323

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

