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voorwoord
Beste ouders en leden 

Het einde van het scoutsjaar is in zicht. Corona heeft af en toe wat roet in 
het eten gegooid, maar we kunnen toch terugblikken op een geslaagd jaar! 

De leidingsploeg is net als een aantal onder jullie weer achter de studieboek-
en gekropen. Dat wil zeggen dat het even wat rustiger is bij de scouts. Geluk-
kig kunnen we al volop dagdromen over het kamp! 

Dit jaar gaan we kamperen in WAREMPAGE, een deelgemeente van LA RO-
CHE-EN-ARDENNE. Extra informatie over het kamp kan hier geraadpleegd 
worden. De kamptotem zal tijdens de derde week van juni online verschijnen. 

Vergeet je zeker niet VOOR 03 juli 2021 in te schrijven via het inschrijvings-
formulier! Het kampgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE25 
4292 1139 9182 met de vermelding Kamp 2021 naam+voornaam. 
Na de examens gaan we nog op zeevergadering! Op de volgende pagina vindt 
u de nodige informatie.

Indien u nog dringende vragen dan kunt u ons altijd contacteren via mail 
(info@reynaert-beatrijs.be) of telefonisch (0497 333 741).
Veel succes met de examens en tot binnenkort!

Een stevige linker

- sitta

Totem

Groepsnummer
B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)

Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
info@reynaert-beatrijs.be

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van

https://reynaert-beatrijs.be/kamp_informatie.php
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_inschrijving.php
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_inschrijving.php
mailto:info%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Voordat we op kamp vertrekken hebben we nog één vergadering in juni. Kom gezellig 
meegenieten van de leuke zeevergadering! Aangezien de coronaregels kunnen wijzigen 
is onderstaande info onder voorbehoud. Bij eventuele wijzigingen aan het programma 
wordt u op de hoogte gehouden via mail. Deze totem geldt voor alle takken.

Zondag 06 juni 2021
Geen vergadering. 

Zondag 13 juni 2021
Geen vergadering.

Zondag 20 juni 2021
Geen vergadering. 

Zondag 27 juni 2021
Tijd om een dagje te genieten van het strand in Duinbergen. Afspraak om 09u30 
in de grote hal van Brussel-Centraal met je uniform. Ook neem je volgende zaken 
mee: 
— Picknick en water (de leiding zorgt voor een ijsje als vieruurtje) 
— Hoedje/pet en zonnecrème 
— Handdoek 
— Zwemgerief 
— 5,00 EUR om te gocarten 
— Schop, emmer, bal, … om op strand te gebruiken 
We zijn terug in de grote hal van Brussel-Centraal om 18u20.

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

Een stevige linker

Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php



