APRIL 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

Heeeeeey allerliefste Kapoentjes, hopelijk gaat
alles goed met jullie? Na een spetterend
groepsweekend hebben we weer super leuke
activiteiten voor jullie klaarliggen deze maand 😊

ZONDAG 31 MAART 2019
Ter herinnering, laatste zondag van de maand maart dus geen
vergadering.
Vandaag is het een beetje een speciale vergadering. We gaan namelijk
met alle andere kapoenen uit Brussel een hele namiddag plezier maken,
joepie! We spreken af aan de lokalen om 13u00 met MIVBabonnement. Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen. Zorg ervoor dat
je allemaal je das aanhebt, zodat we kunnen laten zien dat ReynaertBeatrijs de tofste scouts is!

ZONDAG 14 APRIL 2019
We gaan vandaag met z’n allen gaan steppen
in het park. Nemen jullie allemaal een step
mee naar de vergadering? Als je meerdere
steppen hebt mag je die altijd meenemen. Wie
thuis geen step heeft, kan een mailtje sturen
naar de leiding. Wij zullen dan voor een extra
step zorgen. Vergadering van 14u00 tot 17u30.
ZONDAG 21 APRIL 2019
Vrolijk Paasfeest. Deze zondag is er jammer genoeg geen scouts.
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL 2019
Net zoals elk jaar is het eindelijk zover voor ons super fantastisch
groepsfeest. Kom genieten van een BBQ en super leuke activiteiten.
Meer informatie vind je in het midden van deze Totem of op de website
van de scouts. Wij vragen wel om in te schrijven via https://reynaertbeatrijs.be
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 welpen, hopelijk hebben jullie opnieuw energie om
er weer vol in te vliegen! We hebben weer veel in
petto voor jullie, dus zorg dat je er zeker bij bent!

ZONDAG 31 MAART 2019
Laatste zondag van de maand maart: geen vergadering.
ZONDAG 07 APRIL 2019
Vandaag is het een iets specialere vergadering, we hebben namelijk een
groot spel met alle Brusselse scoutsen voor de boeg! Zorg zeker dat je
om 13u00 met MIVB-abonnement aan de lokalen staat! We vertrekken
van daaruit allemaal tezamen, en staan er terug tegen 17u30. Zorg voor
perfect uniform!
ZONDAG 14 APRIL 2019
Zorg dat jullie je leugendetectors meenemen, je detective
apparatuur en kledij want vandaag wordt er heel wat
gelogen! We spreken op de gewone uren af aan de lokalen
om de leugenaar uit te schakelen!
ZONDAG 21 APRIL 2019
Geen vergadering vandaag… Maar wel een hoop eitjes! Gelukkig
Paasfeest!
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL 2019
Dit weekend is het ons jaarlijks groepsfeest, zorg zeker dat je komt en
je op tijd inschrijft via de website https://reynaert-beatrijs.be! Voor meer
informatie kan je op de Facebook-pagina van onze scouts kijken of op
de website kijken. We zien jullie allemaal dan!
Een stevige linker
De welpenleiding

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

Welkom terug wolven,
Na een zeer drukke maand maart is jullie leiding weer
helemaal opgeladen om er stevig in te vliegen. April
wordt een topmaand met veel leuke spelletjes.
Wij zijn er klaar voor en hopelijk jullie ook!

ZONDAG 31 MAART 2019
Ter herinnering: laatste zondag van de maand maart, geen vergadering
dus!
ZONDAG 07 APRIL 2019
Vandaag doen we iets heel speciaals. We trekken met z’n allen de stad
in en spelen een gigantisch spel met alle andere wolven en welpen van
Brussel. We verwachten jullie om 13u00 aan de lokalen met je MIVBabonnement.
ZONDAG 14 APRIL 2019
Vandaag doen we iets heel speciaals. We gaan fietsen! Kom allemaal
om 13u00 naar de lokalen met je fiets, een helm en een gevulde
drinkbus. Voor de fluohesjes zorgt de leiding wel. We zijn terug op de
gewone uren aan de lokalen.
ZONDAG 21 APRIL 2019
Zalig Pasen! Spijtig genoeg geen vergadering
vandaag. Want het is Pasen dus vier allemaal Pasen
met jullie familie maar houd jullie klaar voor
volgende week.
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL 2019
Dit weekend is het groepsfeest. Wil je de scouts steunen en lekker eten
op een gezellige barbecue? Aarzel dan niet en kom naar het groepsfeest.
Meer informatie vinden jullie verder in de totem en vergeet je vooral
niet in te schrijven via https://reynaert-beatrijs.be
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

Het laatste scoutsweekend van dit jaar zit erop. Dat
neemt niet weg dat er nog toffe activiteiten op het
programma staan. Zeker nu dat het zonnetje vaker
schijnt kunnen we vol goede moed naar buiten.
Naast (maar L) 2 vergaderingen, telt april ook ons
jaarlijkse groepsfeest. Afkomen is dus de boodschap!!

ZONDAG 31 MAART 2019
Ter informatie, laatste zondag van de maand maart: geen vergadering.
ZONDAG 07 APRIL 2019
In maart speelden we al een spel met een andere scouts groep. Deze
maand maken we het nog specialer. We trekken eropuit samen met alle
scouts en gidsen van Brussel en maken er een ware districtsvergadering
van. Afspraak om 13u00 aan de lokalen met je MIVB-abonnement. We
zijn terug op de gewone uren.
ZONDAG 14 APRIL 2019
Pomp je banden op, smeer je remmen goed in, haal je fluohesje maar
boven want vandaag gaan we fietsen! We spreken om 12u00 af aan de
lokalen. Van daaruit fietsen we naar een leuke plek om gezellig te
picknicken. Wat neem je zeker mee:
— Je fiets
— Helm
— Fluohesje
— Eten en drinken, dat we samen kunnen opeten tijdens de picknick
Als door het slechte weer het programma veranderd dan worden jullie
ouders op de hoogte gebracht. We zijn terug aan de lokalen op het
gewone uur.
ZONDAG 21 APRIL 2019
Het is Pasen, de leiding neemt een dagje rust. Gelukkig Paasfeest!
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL 2019
Σήμερα γι ορτ άζ ουμε τ ην 20ή επέτ ει ο τ ης ομάδας μας ! (haal deze
zin door Google Translate en alles wordt duidelijk…)
Groepsfeest! Kom genieten van de barbecue met een koud buffet in
thema Griekeland. Dit is de perfecte gelegenheid om samen te genieten
van het hopelijk mooie weer en de scouts ook te steunen. Vergeet je
zeker niet in te schrijven via https://reynaert-beatrijs waar je trouwens
ook meer informatie kan vinden.

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!
Het takweekend is voorbij, het is ondertussen al april
en het scoutsjaar loopt stilletjes tot zijn einde. Maar
dat betekent ook dat het scoutskamp dichterbij komt!
Daarom rekenen we op jullie talrijke aanwezigheid de
komende weken, dat we de sfeer voor het kamp kunnen
beginnen opbouwen!
Hier alvast de planning voor april!

ZONDAG 31 MAART 2019
Ter herinnering: laatste zondag van de maand maart, geen
vergadering.
ZONDAG 07 APRIL 2019
Het is vandaag districtsvergadering! Jullie kennen het concept
ondertussen al, we spelen een spel met alle Vlaamse scouts van Brussel
samen. Kom dus zeker af om Reynaert-Beatrijs te vertegenwoordigen!
We verwachten jullie om 13u00 aan de lokalen, met jullie MIVBabonnement.
ZONDAG 14 APRIL 2019
We gaan vandaag fietsen, samen met de Jonggivers! Verdere info volgt
nog, via Facebook of per sms!
ZONDAG 21 APRIL 2019
Het is vandaag Pasen, een daarmee is er geen vergadering. Hopelijk
hebben jullie een toffe dag met jullie familie, en genieten jullie van het
laatste beetje vakantie!
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL 2019
Dit weekend is het groepsfeest! Zoals gewoonlijk verwachten we wat
hulp van de Givers, we zullen hier nog verdere informatie over geven
tegen dan, via Facebook of per sms.
Jullie mogen altijd vrienden en/of familie uitnodigen om mee te komen
genieten van de barbecue. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vergeet
je ook niet in te schrijven via https://reynaert-beatrijs.be
Zo, dat was het voor april. We willen jullie er graag aan herinneren zeker
te laten weten als jullie niet kunnen komen, liefst goed op tijd! Vooral
nu met de Paasvakantie, indien sommigen van jullie op reis zouden
gaan.

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

