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http://www.reynaert-beatrijs.be 



Beste totemlezer of totemlezeres, 

 

 

Februari is ieder jaar de kortste maand, dit wil echter niet zeggen dat er deze maand weinig te 
beleven valt, INTEGENDEEL! De tweede maand van het jaar staat een beetje voor vanalles : de 
laatste volledige wintermaand, de maand van de liefde (voor zij die een Valentijntje hebben ;-
) ) … 

 

Op vlak van scouts dan: 

 

Nu dat de volledige leidingsploeg eindelijk gedaan heeft met zwoegen voor die zware exa-
mens, hebben zij ook wel eens weekje rust en skipret verdiend. We zullen daarom op 3 FE-
BRUARI geen vergadering doen. 

Op 10 FEBRUARI zal de leidingsploeg er weer staan (hopelijk zonder breuken en dergelijke) 
en gaan we duiken,zwemmen en WILDWATERBANEN in het BEGIJNTJESBAD te Overijse. 
(Voor zij die er vorig jaar bij waren : dit keer geraken we hopelijk wel binnen.) 

17 FEBRUARI zal nog eens een gewone vergadering zijn, afspraak aan de lokalen om 14u. 

Het volgende weekend is het TAKWEEKEND (22-24 FEBRUARI) . Verdere informatie hierover 
zal nog volgen. Zie maar dat jullie goed uitgerust zijn, zodat had een stevig weekend kan wor-
den! 

 

Hier zijn ook nog enkele data die U zeker moet noteren in de agenda : 

 

> (22)-23-24 maart 2013: groepsweekend. We vertrekken met alle takken tezamen op wee-
kend. 

> Zaterdag 09 maart 2013: De traditionele frietjesavond van de Givers ten voordele van hun 
buitenlands kamp in Hongarije. Het lokaal wordt omgetoverd tot een frietkot en we verwel-
komen iedereen (ouders, familie, vrienden, …) om een ‘bakje friet’ te komen eten in het lokaal. 

> 20 & 21 april 2013: Ons GROEPSFEEST met thema Boer zoekt vrouw. Een grote barbecue 
in het Lutgardiscollege. Meer informatie staat online bij de rubriek ‘Totem’. 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT EN TOT SNEL, 

 

Gazelle 

Jako (Zeger Boels) 

Nachtaapje (Stijn De Vooght) 

Oryx (Elisabeth Porcher) 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 
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Mustang (Amaury Moens)          0476/579451 

Mol (Edmond Jonckheere)         0470/763485 

 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Allerliefste kapoentjes, 

Zoals elke maand is het weer tijd om zich te amuse-

ren bij de scouts. Hopelijk vonden jullie het groepsspel 

en het schaatsen tof? Maar in februari hebben we ze-

ker leuke activiteiten op het programma en zelfs een tof 

weekendje op het einde van de maand.  

Zondag 10 februari 2013 (te Overijse) 

Zondag 17 februari 2013 

Zaterdag 23 februari > zondag 24 februari 2013 

Zoek snel je zwembril, pak je zwembroek/bikini en spurt naar de scouts 

want vandaag gaan we tesamen zwemmen! Afspraak om 14u00 aan het 

begijntjesbad (Begijnhofplein 9 — 3090 Overijse). We zijn klaar met 

zwemmen om 17u. De prijs voor het inkom is 3 EUR! 

Een stoute kapoen heeft onlangs ingebroken in de lokalen en alle 

vieruurtjes gestolen. De leiding is al dagen aan een stuk op zoek naar de 

dader, maar om hem te kunnen pakken hebben we jullie hulp nodig! We 

rekenen op jullie ! Gewone uren 

Jullie hebben het waarschijnlijk al 

geraden: we vertrekken op takweekend 

samen met de welpen. Meer info op het 

weekendblad. 

 

 

 

 

 

Een stevige linker,  

Zondag 03 februari  2013 

Vandaag is er uitzonderlijk geen vergadering! De leiding is net klaar met 

haar examens en wilt graag onderling uitrusten.  
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Hati (Sébastien Durbecq)          0495/809551 

Baloe (Hanna Rechouk)         0479/103792 

Kameel (Janne Delva)          0475/298657 

 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 03 februari 2013 

Zondag 10 februari 2013 

Zondag 17 februari  2013 

Uitzonderlijk geen vergadering,  

maar spreek gerust met je vriendjes af om er toch een superleuke zondag 

van te maken ! 

We gaan zwemmen!! Wie van jullie durft zonder handen 

van de glijbaan? En wie kan het snelst zwemmen? Is 
er wel iemand die kan tuimelen?? 

Geen nood, we gaan plenzen, plonzen, spetteren en 
spelen tot we er bij neervallenJ. 

Afspraak om 14u aan het Begijntjesbad, 
Begijnhofplein, 3090 Overijse mét 3 EUR, zwemkledij 

+ badmuts. 

Vandaag gaan we knutselen!  

Neem best een kartonnen doos(je) mee 

Als het sneeuwt vandaag dan moet je een slee meenemen en warme kleren 

aandoen want dan gaan we daar zeker van profiteren ! 

Een stevige linker van jullie leiding 

PS: blijven afzeggen (SMS, mail, bellen) als je niet kan komen! 

Zaterdag 23 > zondag 24 februari 2013 

We hebben er nog niet genoeg van : WE GAAN OP 

WEEKEND 
Woehoeoeoeoew !  

Thema : Galaxy Park  (ken je dat nog niet ga dan 

eens kijken op                                                                                
http://www.ketnet.be/programma/galaxy-park) 

De praktische info vind je op het weekendblad in 

de totem.  

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be
http://www.ketnet.be/programma/galaxy-park


Praktisch 

> Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2013 

> Chiro-lokalen Kampenhout: Hutstraat 41, 1910 Kampenhout 

 - Om 10u15 op 23/02 in Kampenhout 

 - Om 12u30 op 24/02 in Kampenhout 

Thema 

Het thema voor dit weekend is voor de kapoenen austronauten 

en voor de welpen Galaxy Park. Vergeet je verkleedkledij niet!  

Weekenduitrusting 

> Weekendgeld (15 EUR) in een gesloten omslag 

> Das & uniform 

> Matras, slaapzak & eventueel een extra deken 

> Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …) 

> Toiletgerief, handdoek, washandje 

> Lange broek, korte broek, voldoende t-shirts 

> Voldoende ondergoed en kousen (indien deze nat zijn, kunnen 

ze droge aandoen) 

> Dikke warme trui 

> Picknick voor de zaterdagmiddag 

> Regenjas en schoenen 

> Verkleedkledij in verband met het weekendthema 

> Zaklamp 

> Vrolijke kapoentjes & welpjes 

Indien je niet kan komen naar een vergadering/weekend, verwittig dan tijdig de leiding 

(via mail/gsm), zodat zij hun activiteiten kunnen aanpassen. 
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Gazelle (Peter Degryse)          0497/250872 

Spivo (Laura van Ham)          0499/198533 

Kameleon (Lara Roose)         0494/359390 

Picus (Constantin Porcher)         0474/784877 

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)        0470/134339 

Yak (Paul Moyaert)          0471/465275 

 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 03 februari 2013 

Zondag 10 februari 2013 (te Overijse) 

Zondag 20 januari 2013 

Vrijdag 22 februari > zondag 24 februari 2013 

De leiding heeft na een zware examenperiode toch even nood aan 

uitblazen. 

GEEN VERGADERING 

Wie duikt het verst, wie kan het meeste baantjes trekken, wie is de 

spurtbom, wie wil gewoon genieten bij de WILDWATERBAAN? We zullen 
het snel genoeg te weten komen want vandaag gaan we zwemmen!!!! We 

gaan afspreken aan Het Begijntjesbad in Overijse van 14u tot 17u. De 

inkom bedraagt €3. Vergeet je handdoek en zwemgerief niet!  

Een duister persoon heeft de ENE RING gestolen. Jullie zullen bij dit 

postenspel snel moeten zijn om aan de hand van raadsels en opdrachten 
de verstopplaats terug te vinden. Hoe meer leden aanwezig, hoe meer kans 

op succes. Laat de schurk er niet mee wegkomen. Afspraak op het normale 

uur.  

Het is tijd om nog eens andere oorden te gaan opzoeken. 

We vertrekken vrijdagavond op weekend, meer informatie volgt nog. 1 Tip 

kunnen we jullie alvast geven: het wordt een spannend avontuur! 

 
 

Hopelijk zijn jullie er deze maand weer allemaal bij en in mooi uniform. 

Wij, de leiding, zijn er volledig klaar voor! 
Een stevige linker, 

Hoi hoi, beste jonggivers: JANUARI ZIT EROP, FEBRUARI WORDT WEER TOP! 

Eindelijk zien jullie de leuke leiding terug die in januari afwezig was omdat zij moest 

studeren. Dus geef ze een warm welkom want zij hebben jullie ontzettend gemist! 

Deze maand zijn er eerst twee leuke activiteiten gepland gevolgd door (jullie raden 

het misschien al...?) EEN SUPERCOOL TAKWEEKEND!!!! Hopelijk zijn jullie er alle-

maal klaar voor en zijn jullie al een beetje ontdooid na de koude wintermaand(en).  
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Nachtaapje (Stijn De Vooght)         0479/497839 

Oryx (Elisabeth Porcher)         0477/364735 

Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Zondag 03 februari 2013 

Zondag 10 februari 2013 (te Overijse) 

Zondag 17 februari 2013  

De leiding is op een wel verdiende vakantie dus geen vergadering 

vandaag.  

We gaan zwemmen in het Begijntjesbad van Overijse. We spreken ter 

plaatse af op het gewone uur (14u) maar jullie ouders worden al om 17u 
verwacht om jullie op te halen. Voor de rest breng je ook 3 EUR en je 

zwemgerief (duh!) mee.  

Het adres:  
 Begijnhofplein 

 3090 Overijse 

Vandaag gaan we naar Brussel voor een metrospel. Breng dus een 

abonnement of een MIVB-kaart mee. Afspraak op de gewone uren.  

Hey Givertjes,  
Na een wat inactieve scoutsmaand van de leiding, zijn we in februari 
weer alle drie terug. Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar toch goed 
ingezet, bijvoorbeeld met het meehelpen aan een geslaagd 
groepsspel.  

Vrijdag 22 > zondag 24 februari 2013 

We gaan op weekend naar zee! We mogen van de familie Porcher een 

weekendje komen logeren. De weekendprijs bedraagt 25 EUR. Aangezien 
de leiding hun lessenrooster nog niet kent, zullen de uren en eventuele 

andere details tijdig gemaild worden.  

 
 

 

 
 

 

Laat altijd iets weten als je niet kan komen. 

Groetjes, 
De leiding 

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be



