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APRIL 2014 



 

 

  

Beste iedereen, 

De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. 

 

Het belooft een zeer drukke maand te worden vol leuke activiteiten, 

Plezier maken is toevallig één van onze specialiteiten. 

 

Zondag 6 april organiseert district Brussel een groot scoutsevenement, 

Met alle Kapoenen, Welpen, Jonggivers en Givers gegarandeerd amusement! 

 

Een week later doen we eens zot en gaan we met de hele groep op pad, 

De zoo van Antwerpen is eens wat anders dan een hond en een kat. 

 

Na een weekje rust bij de scouts omwille van het Paasfeest, 

Werken we nog een laatste maal aan onze groepsgeest!  

 

Het is namelijk ons groepsfeest op 26 en 27 april, 

Dan leggen we allerlei lekkere vleesjes op de gril! 

 

Hopelijk schijnt het zonnetje komende maand volop, 

Zo wordt het zoals gewoonlijk bij de scouts weer top!! 

 

Stevige linker, 

Sp!vo 

 

 

 

Jako (Zeger Boels) 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 
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Spivo (Laura van Ham)        0499/195833 

Oryx (Elisabeth Porcher)        0477/364735 

Kameleon (Lara Roose)        0494/359390 

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

 

Lieve schatjes van patatjes, 

 Na een zonnige maand maart maken wij ons klaar voor een zeer 

drukke en bijzondere maand april. Deze maand wordt opgevuld met 

onvergetelijke activiteiten. WEES ER ALLEMAAL BIJ! 

 

Zondag 6 april 

Jullie worden om 13u aan de scoutslokalen verwacht om samen naar 

de districtsactiviteit te gaan. Districtsactiviteit? Wat is dat? Een 

scoutsvergadering met alle andere Nederlandstalige 

scoutsgroepen uit Brussel! Kom allemaal naar de scouts zodat we 

alle andere Kapoentjes kunnen laten zien dat wij de beste en leukste 

Kapoentjes zijn!! Om 17u30 zijn we terug. Neem je MIVB abonnement 

mee. 

 

Zondag 13 april 

De Kapoenen, de Welpen, de Jonggivers en de Givers gaan samen 

naar de zoo van Antwerpen! Afspraak om 9u in de grote hal van het 

Centraal Station in Brussel waar we de trein naar Antwerpen nemen. 

Wat moeten jullie meenemen? Een picknick, 10euro, jullie 

identiteitskaart, zonnecrème indien de zon schijnt en jullie goed 

humeur. We zijn terug om 17u30. 

 

Zondag 20 april 

PASEN! Geen vergadering. Geniet van jullie vakantie, de paaseitjes, 

en het gezellig samen zijn met familie. 

 

Zaterdag 26 en zondag 27 april 

GROEPSFEEST! Ieder jaar organiseert onze scouts een barbecue 

voor alle leden, hun ouders en familie, vrienden en oud-leiding. Kom 

massaal genieten van een lekker stuk vlees en een enorm buffet! 

Meer informatie volgt nog. 

Stevige linker, 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Akela (Edmond Jonckheere)         0470/769485 

Rama (Paul Moyaert)          0471/465275 

Ikki (Thomas Van Sumere)        0498/284109 

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


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

Hakuna Matata Welpjes 

In maart hebben we elkaar niet te veel gezien buiten het supertof 

groepsweekend! Maar in april is het juist omgekeerd: een maand 

vol (specialere) activiteiten!  Afkomen is de boodschap, hoe meer 

hoe beter   

 

Zondag 06 april 2014 

Oke, we zijn dit jaar een kleine tak… maar in Brussel zijn er andere scoutsgroepen. 
Zoals jullie misschien raden is het vandaag districtsactiviteit! We gaan met alle 
welpen van Brussel een gigantisch tof spel spelen. Afspraak om 13u00 aan de 
lokalen. We zijn terug om 17u30. Vergeet je MIVB abonnement niet! 

Zondag 13 april 2014 

Na districtsactiviteit komt groepsactiviteit! We gaan met z’n allen naar de zoo in 
Antwerpen. Neem hiervoor 10 EUR mee, een picknick, je ID/identiteitskaart en je 
goed humeur. Afspraak in de grote hal van Brussel Centraal in perfect uniform 
om 09u00. We zijn terug om 17u30 in Brussel Centraal. 

Zondag 20 april 2014 

Een beetje later dan andere jaren: Pasen. Paaseitjes oprapen en eten tot je er ziek 
bij wordt. Geen vergadering 

Zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 

GROEPSFEEST! Ieder jaar organiseert onze scouts een barbecue voor alle leden, 

hun ouders en familie, vrienden en oud-leiding. Kom massaal genieten van een 

lekker stuk vlees en een enorm buffet! Meer informatie volgt nog. 

 

Een stevige linker, 

De allerliefste welpenleiding 
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Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

Picus (Constantin Porcher)        0474/784877 

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)       0470/134339 

Flicka (Thibaud Moens)        0498/718294 

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

     Heeey jonggivers,  

De lente is er nu wel stilletjes aan het komen en  

de paasvakantie komt eraan. Yeah!!!  

We hopen dat jullie er zin in hebben. 

 

6 april 2014:  

Het is deze zondag districtsvergadering. We zullen samen met de andere 

scouts van Brussel een super spel spelen dus zeker komen. Opgelet de 

vergadering begint om 13 uur. Neem ook je MIVB abonnement mee. 

 

13 april 2014:  

Het is vakantie dus geniet er allemaal maar van en vergeet niet naar de 

scouts te komen want we gaan vandaag naar de zoo. Neem 10 euro mee in 

een enveloppe. We spreken af om 09u00 af in het centraal station en zullen 

daar terug zijn rond 17u30 

 

20 april 2014: 

Pasen! Jullie hebben het allemaal te druk met paaseitjes te zoeken dus 

vandaag is het geen vergadering. 

 

26-27 april 2014:  

GROEPSFEEST! Kom met de hele familie en al jullie vrienden lekker 

barbecueën…  

Inschrijven zal mogelijk zijn op de site in de loop van april. 

 

Stevige Linker,  

De Leiding  
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Nachtaapje (Stijn De Vooght)       0479/497839 

Gazelle (Peter Degryse)        0497/250872 

Mustang (Amaury Moens)        0476/579451 

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

 

Zondag 6 april 

We gaan met iedereen (leiding, alle takken EN andere scoutsen) deelnemen aan 

een supercoole districtsactiviteit. Tijd om te laten zien welke scouts er BAAS is!! 

Kom met zoveel mogelijk af!! Afspraak om 13u00 aan de lokalen met je MIVB 

abonnement. We zijn terug om 17u30.  

 

Zondag 13 april 

Aangezien er veel onder jullie en van de leiding op vakantie zullen zijn, gaan we 

met de overblijvende (de toffe gemotiveerde scoutsmensen dus :p) naar de Zoo!! 

Breng 10 euro mee en een goed humeur! Wie verkleedt is als een dier krijgt extra 

RESPECT! Afspraak op om 09u00 in CENTRAAL STATION. 

 

Zondag 20 april 

VROLIJK PASEN ALLEMAAL! Geen scoutsvergadering omdat vandaag familie toch 

voor gaat!  

 

Zaterdag 26 en Zondag 27 april 

GROEPSFEEST! Kom met zoveel mogelijk lekker BBQ’en! Nodig familie en vrienden 

uit, er is genoeg voor iedereen!!! 

 

Probeer ook eens iets te laten weten als jullie niet kunnen komen naar de scouts. 

Tot snel!!! 

Stevige linker, 

Jullie superawesome leiding! 

HOI GIVERS!!! 

De winter ging voorbij zonder al te veel sneeuw jammer 

genoeg, maar velen onder jullie en van de leiding zijn de 

sneeuw zeker al elders gaan opzoeken! Hopen nu op 

prachtig weer voor april! Want het wordt een toffe maand, 

met een lange paasvakantie. 
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