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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be   EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be  

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-Pieters-

Woluwe. 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. 

 

VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

http://reynaert-beatrijs.be/
mailto:info@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 
Beste kapoenen, welpen, jonggivers, givers en ouders 

 

Vorige maand hebben we kunnen genieten van ons eerste weekend. Bij ons, de (jong)givers, 

ging het er spooky aan toe en ik heb ook vernomen dat er bij de kapoenen en welpen er heel 

wat kawai pokémons waren. Foto’s daarvan staan trouwens online op onze website!  

Voor enkele van die kapoenen was het ook hun eerste weekend, dat verdient wel een kort 

applausje! “Klap, klap, klap.”  

Het is alweer een nieuwe maand en een nieuwe maand gaat gepaard met nieuwe leuke 

activiteiten! Kom dus zeker af en ontdek wat wij voor jullie in petto hebben! November is 

natuurlijk wat kouder, dus zorg er zeker voor dat je warm gekleed komt.  

Graag herinner ik er iedereen nog eens aan om te verwittigen wanneer je niet kan komen. Er 

bestaan tal van kanalen om dit te doen: sms, bellen, mailen, sociale media, … Ter informatie: 

verwittigen om 14u00 de zondag heeft geen nut want de vergadering kunnen we niet aanpassen 

in twee minuten tijd!  

 

Een stevige linker,  

Rob 

 



 

KAMEEL (Janne Delva)         0475/298657 

DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)       0498/194068 

GRIJS BOKJE (Eva Delville)        0496/697595 

AGOETI (Félix Bribosia)         0491/228571 

BRULAAP (Lucas Cucci)         0472/551448 

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

 

 

 

 

   ZONDAG 06 NOVEMBER 2016 

Het bos zit vol Humpalumpas met bergen van goud. Zoveel goud voor 
zo’n kleine wezentjes, dat kan niet klopppen. Kom jij mee op 
muntenjacht? Help de bewoners van het dorp weer aan goud te raken. 
Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.  
 

   ZONDAG 13 NOVEMBER 2016 

Wie kent de gebroeders Mario en Luigi niet tegenwoordig? Duik mee 
met ons in de wondere virtuele wereld! Vergadering van 14u00 tot 
17u30. 
 

   ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 

Wie zijn er het sterkst? De jongens of de meisjes? Dat zullen we te weten 
komen in deze ultraspannend gevecht. Afspraak aan de lokalen op de 
gewone uren.  
 

   ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

Laatste zondag van de maand, geen vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker, 
De kapoenenleiding  

 

Na ons super mega hypercole Pokémon weekend is het weer tijd voor 

een nieuwe maand avontuur bij de scouts. Kom af, wij wachten op jou!  

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)       0470/134339 

CHIL (Arthur Bribosia)         0495/577881 

KAA (Jef Delva)          0472/346390 

RAKSHA (Pauline De Vis)        0471/366222 

RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)        0470/206725 

KING LOUIE (Edward Van Sumere)        0494/658326 

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

 

 

 

 

   ZONDAG 06 NOVEMBER 2016 

Zijn jullie klaar om te ravotten in het park? Doe jullie 

sportschoenenzweetbandjes al maar aan! Vandaag gaan we de 

traditionele bal- en pleinspelen houden! Wij zorgen voor de 

baseballknuppel, de tennisraket en de voetbal! Doe best kleren aan die 

vuil mogen worden. Afspraak op de normale uren aan de lokalen. 

 

   ZONDAG 13 NOVEMBER 2016 

Heb je zin om voor één dag ’s werelds meest beruchte crimineel te 

worden? Kom dan zeker af en doe mee aan ons grote maffiaspel! 

Afspraak op de gewone uren.  

 

   ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 

   Vandaag staat er een super-mega-cool bosspel op het programma voor 

   de echte lekkerbekken onder ons! Wees zeker aanwezig, want op het 

   einde valt er een schat te winnen! Afspraak op de gewone uren.  

 

   Zondag 27 november 2016 

Wie heeft er vergadering op de laatste zondag van de maand? Wij niet. 

Geniet maar van je zondag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Een stevige linker,  

   De welpenleiding 

De herfst komt er al aan: de bomen worden kaal, jullie krijgen een rode 

neus en de sandalen worden opgeborgen in de kast. Leg die dikke truien 

en sokken al maar klaar zo dat jullie ready zijn voor een stevige maand! 

Lees maar even mee… 

 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be


 

SPINAAP (Lut Delva)         0472/464527 

RAAF (Triphon Porcher)        0489/416152 

Rob Mortier           0495/150381 

SIFAKA (Nico Zwierzynski)        0495/471716 

LEEUWAAPJE (France Porcher)        0472/201787 

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

 

 

 

 

   ZONDAG 06 NOVEMBER 2016 

Pak vast en zeker jullie MIVB-abonnement mee want we gaan samen 

de stad Brussel herontdekken vanuit een totaal nieuw perspectief: 

ondergronds! Afspraak aan de lokalen op de gewone uren.  

 

ZONDAG 13 NOVEMBER 2016 

Ork, ork, ork, paintballen doe je met een … witte t-shirt (die zeker vuil 

mag worden). Afspraak op de gewone uren.  

 

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 

Doe je mee we gaan opzoek naar een moordenaar, met een wapen in 

zijn hand en geven hem mee met een politiecombi. We vragen die 

moordenaar heel lief, zet die moorden nu stop. En jij aan de horizon, 

gaat opzoek naar een niet zo wondere moordenaar. 

 

10000 moordenaars kleuren onze zondagmiddag, 10000 moordenaars 

zijn op weg naar jou. 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

Laatste zondag van de maand. Jullie weten ondertussen wel wat dat 

betekent, geen vergadering! 

 

 

 

 

 

Een stevige linker, 

De jonggiverleiding! 

   

 

 

 

Dag Jonggivers, 

 

De maand oktober is alweer voorbij, maar vrees niet mijn 

medeavonturier, in november staan we weer klaar voor meer plezier! 

 

 

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


MOL (Edmond Jonckheere)        0470/763485 

STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)      0498/284109 

FLICKA (Thibaud Moens)        0498/718294 

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

 

 

 

 

 

   ZONDAG 06 NOVEMBER 2016 

Het wordt stilletjes aan koud buiten en onze gevoelige handjes gaan op 

zoek naar hun handschoentjes. Wij zoeken deze namiddag de warme 

gangen op van de Brusselse Metro. Wist je trouwens dat hij zijn 40ste 

verjaardag viert dit jaar? Wij hebben een speciale birthday-metrospel 

klaarliggen. Wij wachten op jou. Afspraak op de gewone uren aan de 

lokalen.  

 

   ZONDAG 13 NOVEMBER 2016 

Vandaag gaan we een verkoopactie houden. De vorige actie op weekend 

leverde een winst van ongeveer 200,00 EUR op. Afspraak om 13u00 aan 

de lokalen om alles klaar te maken, om 14u00 vertrekken we met de 

bus. Vergeet je MIVB-abonnement dus niet. We zijn terug om 17u30 aan 

de lokalen.  

 

   ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 

Weet je nog toen je welp was en vol enthousiasme in de lucht sprong 

omdat het bosspel was bij de scouts. Wel, het is niet omdat we givers 

zijn, dat we niet mogen kicken van een bosspel. Benieuwd? Afspraak 

aan de lokalen op de gewone uren.  

 

   ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

Laatste zondag van de maand, geen vergadering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker,  

De giverleiding 

 

 

Hallo kroketjes, 

 

Na twee maanden kunnen we zeggen dat we goed bezig zijn: een 

geslaagde editie van frietjesavond en een tof weekend achter de rug. 

Hopelijk blijft het zo verder. Benieuwd naar wat je te wachten staat 

in november? Kijk dan snel hieronder  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 MOL (Edmond Jonckheere)        0470/763485 

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

 

   

 

 

 

DE SCOUTSLELIE / HET INTERNATIONAAL SCOUTSTEKEN 

Bij de oprichting van de World Organisation of the Scout Movement 

(WOSM) scoutsbeweging werd dit symbool gekozen. Ondertussen pronkt 

het op 16 miljoen scoutshemden verspreid in 150 landen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIDSENKLAVERTJE 

Het klaverblad, het symbool van WAGGGS. The World Association of 

Girl Guides Scouts verenigt meisjesgidsen over de hele wereld.   

 

  

Wist je dat …  

Hiermee wens ik als groepsleider de komende maanden allerlei weetjes over 

de scouts te communiceren. Stond jij al even stil met de vraag waarom er 

bepaalde zaken zo zijn. Dankzij deze rubriek leer je telkens iets nieuws bij. 

Moet je dit van buiten leren? Neen, maar het helpt je wel beter begrijpen 

waarom de scouts na 100 jaar nog steeds bestaat!  
 

De drie blaadjes van de 

Franse lelie staan voor de 

drie plichten van een scout: 

o Dienst voor anderen, 

o De plicht tot God, 

o De gehoorzaamheid 

aan de scoutswet.  

De kompasnaald wijst de 

goede richting van dienst en 

plicht.   

Het touw: de eenheid en 

samenhorigheid van alle 

scouts wereldwijd.  

Wit staat voor zuiverheid, de 

paarse achtergrond staat 

voor leiderschap en de wil 

om anderen te helpen  

De twee sterren: waarheid 

en kennis. 

 

De 10 punten van de sterren: 

de tien delen van de 

scoutswet. 

De kompasnaald wijst de 

goede richting van dienst en 

plicht.   

Het klaverblad met twee 

sterren: gehoorzaamheid 

aan de wet en de belofte van 

scouting.  

Het steeltje onderaan: een 

vlam die liefdadigheid 

aanwakkert. 

Blauw en goud: als de zon 

die schijnt over alle 

kinderen in de wereld.  

mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 


