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Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

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

Beste allemaal, 

  

 

Het is weer februari, de kortste maand van het jaar. 

Na een maand vol familiefeesten, lekker eten, sneeuw en ijzige koude is het  tijd om er weer in te 

vliegen. Aangezien een deel van de leiding examens heeft gehad in januari en dus ook recht 

hebben op een beetje verlof gaan we de eerste zondag (namelijk 1 februari) geen vergadering 

doen. 

De rest van de maand zijn jullie wel elke zondag welkom!  

We gaan zwemmen op 8 februari in het zwembad van Overijse. Vergeet je handdoek en 

zwembroek niet mee te nemen! 

 

Wij gaan op het eind van de maand ook nog eens op takweekend (ik weet het : ZALIG !). De 

locaties hiervan zullen nog meegedeeld worden op de site begin februari. Voor kapoenen en 

welpen is dit van 28/2 tot 1/3 en voor de jonggivers en givers van 27/2 tot 1/3. 

Allen daarheen, het wordt super! 

 

Hier zijn (ter herinnering) enkele data dat jullie in jullie drukke agenda’s kunnen opschrijven: 

 24 tot 26 april gaan we op groepsweekend! 

 Het groepsfeest gaat door op 2&3 mei! 

 

Wij appreciëren het ten zeerste om verwittigd te worden indien er iemand niet kan komen. 

En als je komt: doe het met je scoutsuniform aan! =D 

 

 

Een stevige linker, 

 

Het leidingsteam 

mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 

 

  

Kameel (Janne Delva)               0475/298657 

Kolibrie (Arthur Bribosia)        0495/577881 

Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)      0470/072635 

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

Zondag 1 februari 2015 

Vandaag is het uitzonderlijk geen vergadering. Rust deze zondag maar goed uit, 

zodat jullie weer heel veel energie hebben om samen veel plezier te maken. 

Hopelijk tot volgende vergadering! 

 

Zondag 8 februari 2015 

Ga snel op zoek naar je zwembril en zwempak/zwembroek/bikini. Deze 

vergadering gaan we met z’n allen zwemmen! Afspraak om 14 uur aan het 

Begijntjesbad (Begijnhofplein 9 — 3090 Overijse). We zijn klaar met zwemmen om 

17 uur. Neem zeker ook 2,50 euro mee voor de inkom. 

 

Zondag 15 februari 2015 

Gisteren was het Valentijn! Heeft er iemand van jullie een oogje op een andere 

kapoen? Of hebben jullie stiekem al een liefje? Kom vandaag zeker naar de scouts 

voor het grote Valentijnspel! (Gewone uren aan de lokalen). 

 

Zondag 22 februari 2015 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we het bos nog eens zijn ingetrokken. 

Kleed jullie allemaal maar warm aan, want we gaan de buurt weer onveilig maken. 

(Gewone uren aan de lokalen). 

 

Zaterdag 28 februari – zondag 1 maart 2015 

Joepie, dit weekend gaan we opnieuw op takweekend met de welpen! We vonden 

het de vorige keer zo leuk dat we niet kunnen wachten om opnieuw op weekend 

te vertrekken! Dit keer is het thema: reis rond de wereld in 80 dagen! Meer 

info volgt in het weekendblad op de site rond begin februari. 

 

 

Als het in februari genoeg zou sneeuwen, twijfel dan  

niet om een slee of iets dergelijk mee te nemen.  

We gaan dan allemaal samen naar het park om van 

de sneeuw te genieten! 

 

Tot snel!  

Dag lieve kapoentjes! 

We zijn 2015 geweldig gestart in januari! Ondertussen is het alweer tijd 

voor de volgende maand van het nieuwe jaar. Maak jullie alvast klaar, 

want februari wordt weer een spetterende tijd vol leuke vergaderingen. 

Lees maar snel verder en kijk wat er ons allemaal te wachten staat! 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

 

  

Ikki (Thomas Van Sumere)             0498/284109  

Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)        0470/134339 

Bagheera (Triphon Porcher)        0498/416152 

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

Dag beste Welpen! 

Januari is een koude en speciale maand geweest en jullie hebben waarschijnlijk 

toch een heel klein beetje jullie allerliefste leiding gemist… Maar wees gerust 

in februari zijn we er weer! En daar zijn wij heel blij om ! :D 

Zondag 1 februari 

Het zal toch nog een week wachten zijn voor we elkaar terug zien…! De leiding is 

namelijk na een lange periode hard studeren (onder de barbaarse naam “blok” 

gekend) op welverdiende vakantie! We hebben vandaag dus geen vergadering. 

Zonnige groetjes van uit de bergen! 

 

Zondag 8 februari 

Ons jaarlijkse zwemvergadering is er weer, laten we allemaal in het water 

springen! Breng allemaal 2,50 euro mee, je zwempak, je zwembril, handdoek. 

Afspraak om 14 uur aan het Begijntjesbad (Begijnhofplein 9 — 3090 Overijse). We 

zijn klaar met zwemmen om 17 uur. 

  

Zondag 15 februari 

Het is lang geleden dat we nog eens een ladderspel hebben gespeeld (je weet wel 

met die wasspelden aan de kant van een kartonnen bord met opdrachten). 

Daarom dachten we “laten we dit tof spel zo vlug mogelijk doen!”. Als je je kans 

wil wagen om aan de top van de ladder te geraken kom dan zeker goed uitgerust 

en vol energie naar deze vergadering! Wie blijft er het langst aan de top, en vooral 

wie zal er op het einde van de namiddag het hoogste op de ladder staan? 

 

 Zondag 22 februari 

Het is een spel, en het is supertof! Rarara, wat is het...?  Verrassing! :D Denk 

allemaal maar eens goed na wat het zou kunnen zijn, en wees dan maar heel 

verbaasd als het dat toch niet is! Gewone uren, (buiten)gewone vergadering! 

  

Weekend van 27 februari tot 1 maart 

Het weekendthema is deze keer “reis rond de wereld in 80 dagen”. Wees dus 

helemaal uitgerust voor zo een grote expeditie! Je kent misschien het boek van 

Jules Vernes dat zo heet, goed idee dus om dit leuke boek te lezen. Vergeet je 

normale weekend gerief niet. Het weekendblad komt begin februari op de site. 
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Mol (Edmond Jonckheere)        0470/763485 

Picus (Constantin Porcher)        0474/784877 

Flicka (Thibaud Moens)        0498/718294 

Spinaap (Lut Delva)         0472/464527 

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

Voelen jullie de kriebels van het grote kamp al? Neen waarschijnlijk niet, 

maar misschien soortgelijke kriebels? Die van het volgend weekend, of die 

van de sowieso-leuke-megatoffe vergaderingen die we voor jullie houden? 

Maakt niet uit: hier hebben we wat klaarliggen voor februari. Er mankeren 

gewoon nog jonggivertjes  

 

Zondag 01 februari 2015 

De leiding geniet deze week volop van een verdiende week vakantie na een 

zware examenmaand. Geen vergadering!  

 

Zondag 08 februari 2015 

Hopelijk is het vandaag mega-super-slecht weer want we gaan met de hele 

scouts naar het zwembad. Raap je zwemgerief bij elkaar en neem een 

handdoek uit de kast samen met 2,50 EUR. We spreken af voor het 

Begijntjesbad in Overijse om 14u00. De vergadering zit erop om 17u00. Het 

adres kan je gemakkelijk vinden door even te Googelen  

 

Zondag 15 februari 2015 

Op deze mooie zondag (stiekem hopen dat wat ik nu schrijf ook klopt…) 

testen we jullie op het vlak van teamwork. Zoals je het kan raden gaan jullie 

het per patrouille opnemen tegen de andere patrouilles. Neem je MIVB-

abonnement mee want die zou vandaag voor wat voordelen kunnen zorgen!  

Afspraak op de gewone uren. Te laat aankomen is al een slechte start!  

 

Zondag 22 februari 2015 

Ganzenbordspel! Het is al lang geleden dat we niet meer naar het park zijn 

geweest. Neem aangepaste kledij mee (handschoenen als het koud is, …) en 

afspraak op de gewone uren.  

 

Vrijdag 27 februari > zondag 1 maart 2015 

Tweede takweekend van dit scoutsjaar. Hopelijk even talrijk als in november. 

Het praktische deel ligt nog niet vast. Als dit vast ligt krijgen jullie een mail 

met de nodige info erin + het weekendblad komt online. We gaan wellicht 

met het openbaar vervoer dus afspraak zal in het centrum zijn. 

 

Een stevige linker, 

JGV-leidingsteam 

 

PS: in 2015 starten we de vergadering op tijd (lees: 14u00), als de 

formatie al begonnen is ligt de schuld bij jou!  

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

  

Gazelle (Peter Degryse)        0497/250872 

Bever (Henri Porcher)         0474/784875 

Yak (Paul Moyaert)         0477/368945 

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

Zondag 1 februari 

Geen vergadering, de leiding heeft na de examens een vakantie verdiend! 

 

Zondag 8 februari 

We gaan met de hele bende gaan zwemmen in het Begijntjesbad te Overijse! 

Afspraak ter plekke (Begijnhofplein 9  3090 Overijse) om 14u met zwemgerief, 

2,50 euro en goed humeur! De vergadering eindigt al om 17.00 uur. 

 

Zondag 15 februari 

We gaan een leuk Valentijnsspel spelen ;-) WOEHOEW. Met hoe meer jullie er zijn, 

hoe leuker het gaat worden! 

 

Zondag 22 februari 

Tijd om ons nog eens goed uit te leven in het bos! Wie zal er na vandaag koning 

van het bos (park van Woluwe) genoemd worden?!!! 

 

Vrijdag - zondag 27 februari - 1 maart 

We gaan op een keicool weekend! Verdere info volgt later nog tegen begin 

februari op de site! 

 

Laat aub iets weten als jullie niet komen! 

Tot snel!!! 

Giverleiding 

 

 

HOI GIVERTJES!!! 

 

Februari wordt weer een toffe maand! Hopelijk met nog een beetje 

sneeuwpret, alleszins gegarandeerd leuke vergaderingen op de scouts! 
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