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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 Totemlezer

In de maand mei zijn het onze laatste vergaderingen van het jaar. Wees dus
zeker aanwezig zodat we het scoutsjaar goed kunnen afronden! We hebben
het blije nieuws gekregen dat de kampen mogen doorgaan. Verdere informatie over het kamp volgt later deze maand.
Op 27 juni is er normaal gezien een zeevergadering gepland. We gaan dus een
dagje met de scouts naar zee. We weten nog niet of dat mag doorgaan en
houden jullie dus zeker op de hoogte.
Als jullie komen naar de vergadering is het nog steeds verplicht om het inschrijvingsformulier in te vullen VOOR vrijdagavond 19u00. Het zorgt ervoor
dat wij een goed overzicht kunnen bewaren voor de aanwezigheden.
Daarnaast verkopen de Wolven deze maand heerlijke limonade! U kunt deze
bestellen via dit reservatiesysteem.

Een stevige linker

- maki

Goeiemorgen, namiddag, avond, (nacht?) aller coolste Kapoen! Ben jij ook zo benieuwd naar wat we zullen doen tijdens de laatste vergaderingen voor… KAMP? Lees dan
maar zeker door!

Zondag 02 mei 2021

Vandaag worden je grootste dromen
realiteit. Heb jij er ook al van gedroomd om de held van het verhaal
te zijn? Maar in het ECHT? Kom dan
zeker naar deze droomvergadering.

Zondag 09 mei 2021

Een dikke M E R C I aan alle scoutsmama’s! Want zij hebben ervoor gezorgd
dat jullie hier vandaag zijn en kunnen genieten van een laatste super-duper
leuke mei-vergadering! Naast Moederdag, is het vandaag ook Labrador én Mus
hun!! Dat is toch een leuk toeval??

Vanaf zondag 16 mei 2021

Komende zondagen gaan jullie de scouts moeten missen. Je gaat sowieso
even heimwee hebben, maar geniet van deze zonnige maand en doe alles
waar je van droomt! Misschien een waterspelletje? Een bellenblazengevecht?
Een zonnige wandeling opzoek naar de mooiste bloemen voor een bloemenkrans? Of misschien iets helemaal anders?
Laat ons zeker en vast weten wat je gaat doen via een foto op Instagram (@
scoutsreynaertbeatrijs) of via mail. Want wij hebben ook wat afleiding nodig
tijdens onze blok #examens…

Zondag 27 juni 2021

Jaja, je leest het goed, dit is de allerlaatste, buitengewoon coole, vergadering
voor kamp! Als de COVID-maatregelen het toelaten, gaan we genieten van een
gekke vergadering aan zee! Wie durft er kopje-onder in het water? Of wie
maakt een cooler zandkasteel dan Labrador, Maki en Mus? Meer info volgt
later!
Een stevige linker (elleboog)
De Kapoenenleiding
PS: De Kapoenenleiding staan paraat om al jullie vragen en bezorgdheden
omtrent kamp te bespreken (na een vergadering, via mail, …). Wat wij al zeker
en vast weten is dat het kamp superleuk zal worden! En natuurlijk hoe meer
zielen, hoe meer vreugde!
PPS: Er komt ook nog een (online) moment om hierover samen te zitten met
Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo
Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki

Loïc CARBONNELLE
0471/483634

Labrador

Sara GENNOTTE
0477/542991

Dag coolste welpen! We komen dichter en dichter bij de zomer aan! Nog maar 2 vergaderingen in mei en 1 speciale vergadering in juni en dan gaan we al op scoutskamp! Laten we er het beste van maken :) Vergeet niet om jullie elke vergadering in te schrijven,
zodat wij ons goed kunnen voorbereiden!

Zondag 02 mei 2021

Er is een moord gebeurd… Het is echt nog heel vaag… Kunnen jullie ons helpen
om de dader te ontmaskeren? Van 14u00 tot 17u30 rekenen we op jullie hulp!

Zondag 09 mei 2021

Vandaag trekken we naar het hartje van Brussel! We gaan testen hoe goed
jullie onze hoofdstad kennen :) Om 14u00 verwachten we jullie aan de scoutslokalen en we zullen terug zijn om 17u30.

Vanaf zondag 16 mei 2021

De leiding is volop aan het studeren voor hun examens, dus helaas is er geen
scouts :(

Zondag 27 juni 2021

Eind juni gaan we (als alles meezit) zoals gewoonlijk op zeevergadering. Meer
informatie volgt later nog eens duidelijk is wat er kan/mag doorgaan.
Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)
Een stevige linker
De Welpenleiding

Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Ikki

Hind DE DECKER
0468/156748

Mang

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Wolvennnn! Klaar voor onze laatste scouts-maand? Niet getreurd, we hebben weer wat
leuks voorbereid! Vergeet je niet in te schrijven via ons inschrijvingsformulier zodat je
er zeker bij bent!

Zondag 02 mei 2021

Vandaag gaan we weer eens knutselen! Deze keer geen mondmaskers maar
we gaan een soort verkoopkraampje in elkaar steken met versieren ter voorbereiding van de activiteit van volgende week. Heb je nog een beetje knutselmateriaal dat je anders nooit gebruikt en wilt meenemen, ga je gang!
We spreken deze zondag, zoals gewoonlijk, af om 14u00 aan de oude lokalen.
De vergadering eindigt om 17u30. Tot dan!

Zondag 09 mei 2021

Wat zijn we van plan met dat verkoopkraampje? We hebben een nieuw idee
om geld in te zamelen voor leuke activiteiten op kamp! Aangezien het mooi
weer wordt en steeds warmer wordt hebben we ervoor gekozen om een limonade-verkoop te houden.
We gaan samen de limonades maken die ouders en sympathisanten kunnen
bestellen via een reservatieformulier op onze website. Meer informatie via
onze Facebook en Instagrampagina!

Vanaf zondag 16 mei 2021

De examenperiode is alweer begonnen voor de leiding… duimen maar!
Branden jullie ook deze keer een kaarsje?

Zondag 27 juni 2021

Eind juni gaan we (als alles meezit) zoals gewoonlijk op zeevergadering. Meer
informatie volgt later nog, eens duidelijk is wat er kan/mag doorgaan.
Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)
Een stevige linker
De Wolvenleiding

Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Oe
Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Dag Jonggivers, het einde komt er aan... We bevinden ons al in de maand mei en dit
betekend dat dit de laatste vergaderingen zijn voor het kamp!!!!! We verwachten dus
dat IEDEREEN aanwezig is (dus ook de mensen die weinig aanwezig zijn geweest de
afgelopen maanden)!!! Bubbel 1 spreekt elke vergadering af aan bushalte Meeuwen
richting Konkel. Bubbel 2 spreekt af aan bushalte Meeuwen richting Schuman.

Zondag 02 mei 2021

Het is ondertussen al een jaar geleden dat we op kamp zijn gegaan en om
ervoor te zorgen dat het kamp zo vlot mogelijk verloopt, is het tijd om onze
sjor en survivaltechnieken even op te frissen. Neem zeker ook handschoenen
mee!! We spreken af op de normale uren.

Zondag 09 mei 2021

Dit is de laatste vergadering voor dat de examens beginnen en voor dat we
elkaar 2 maanden moeten missen :-(. We gaan er een spetterende van maken
met een kei leuk anti-familiefeestspel!! Vergeet even alle trouwfeesten, communies en Moederdag (misschien maken we ons hier niet zo populair mee…)
en kom meedoen!

Vanf zondag 16 mei 2021

Geen vergadering. De leiding bereidt zich net zoals jullie voor op de examens…

Zondag 27 juni 2021

Eind juni gaan we (als alles meezit) zoals gewoonlijk op zeevergadering. Meer
informatie volgt later nog eens duidelijk is wat er kan/mag doorgaan.
Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)
Een stevige linker en veel succes met jullie examens!!!
De Jonggiverleiding

Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Spiesbok

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Goedemorgen/-middag/-avond
Het is alweer mei dus gaan we deze maand volop genieten van de zon en de laatste twee
vergaderingen!

Zondag 02 mei 2021

Vandaag gaan we onze prachtige kaarsen verkopen in het centrum. Afspraak
om 14u00 aan de kerk bij de lokalen. Vergeet je MIVB-abonnement en verkoopskills niet!

Zondag 09 mei 2021

Er staat een fietstocht op de planning! Afspraak om 14u00 aan de lokalen, op
je fiets uiteraard.

Vanaf zondag 16 mei 2021

Voor de leiding zijn helaas de examens al in zicht dus geen vergadering
vandaag.

Zondag 27 juni 2021

Eind juni gaan we (als alles meezit) zoals gewoonlijk op zeevergadering. Meer
informatie volgt later nog eens duidelijk is wat er kan/mag doorgaan.
Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)
Een stevige linker
De Giverleiding

Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

