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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


 

 

 

 

 

 
Liefste Totemlezers 
 
 
De winter loopt ten einde en de lente staat voor de deur. Laten we hopen op zonnige, warme 
en energievolle vergaderingen! Want natuurlijk heeft het leukste leidingsteam van Brussel en 
omstreken nog heel wat leuke vergaderingen gepland! 
 
Op zondag 05 en 12 maart zijn het weer eens gewone vergaderingen. Dat wil zeggen dat jullie 
allemaal in perfect uniform op de normale uren verwacht worden. Van vrijdag 17 tot en met 
zondag 19 maart vertrekken we op groepsweekend! Dit is de perfecte gelegenheid om te 
verbroederen met alle takken, van de jongsten tot de oudsten.  
 
Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt, vertrekken we dit jaar opnieuw op vrijdag met de hele 
groep. Vorig jaar waren we genoodzaakt dit te doen aangezien de lokalen in het putteke van 
Limburg gelegen waren. Dit had tot gevolg dat ouders in extremis viermaal 80 km hadden 
moeten afleggen als we niet met het openbaar vervoer waren geweest. Maar het concept bleek 
ons relevant voor een groepsweekend, waardoor we dit jaar opnieuw besloten om er een 
tweenachtenweekend van te maken voor de jongsgte takken. De praktische informatie is verder 
in de Totem te lezen.  
 
Voelen jullie al iets kriebelen? Maart is de maand van de lente, het gekriebel en carnaval! 
Schaam je maar niet om met je knotsgekke kostuum naar de scouts te komen! 
 
Maart brengt zo veel moois met zich mee: de lente, vogeltjes die beginnen fluiten, bloemen die 
bloeien en ook een complimentendag. Op 01 maart mag je iedereen die je graag ziet dus een 
welverdiend complimentje geven. 
 
Ten slotte deel ik aan alle ouders mee dat de datums van het kamp en de andere vergaderingen 
beschikbaar zijn op de kalender van onze website. Snel, handig, en 24u/24 raadpleegbaar!   
 
 
Zonnige groet, 
Mees 
 



 

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 05 MAART 2017 

De leiding heeft onlangs vernomen dat onze goede 

vriend Fernand de kabouter heel ziek is geworden. Snik, 

snik. Gelukkig heeft hij ons een recept gegeven voor zijn 

medicijn, maar er stonden wel heel onbekende 

ingrediënten op deze lijst. Kunnen jullie ons helpen deze te vinden? Dat 

zou heel fijn zijn. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.  

 

ZONDAG 12 MAART 2017 

Voetbal, trefbal, Chinese voetbal, honkbal, … Het ziet ernaar uit dat 

jullie zich eens vet gaan kunnen amuseren want vandaag is het bal en 

pleinspelen. Afspraak aan de lokalen op de gewone uren. 
 

VRIJDAG 17 T.E.M. ZONDAG 19 MAART 2017 

Woop, woop, het is weer eens tijd voor een weekend vol plezier. We 

vertrekken op weekend met heel de scouts en niet enkel op zaterdag en 

zondag, maar ook al vanaf vrijdag. Ga snel maar eens kijken op de 

weekend pagina in de totem voor meer informatie. 

 

ZONDAG 26 MAART 2017 

Laatste zondag van de maand, zoals jullie weten is er dan geen scouts!    

 

 

Een stevige linker van de leiding!      

Joepie, Het is nu al maart en de lente komt eraan.  Dus jullie 

weten allemaal wat dat betekent… warmere dagen dus. 

De ijskoude winter is voorbij en d.w.z. dat we vanaf nu 

dubbel zo dik gaan kunnen genieten  

 

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 05 MAART  2017 

Een spannende zondag komt eraan! Samoerais, 
Indianen, Romeinen en Vikings hebben als plan om 
de wereld te veroveren … Wie gaat er het halen? Is 
een Viking sterker dan een Samoerai? Wie heeft de 
beste tactische vaardigheden? Kom het zondag 
ontdekken op de vergadering. Afspraak op de gewone 
uren aan de lokalen … RISKy!  
 

ZONDAG 12 MAART  2017 
Waouh! Binnen 131 dagen vertrekken we allemaal tezamen op kamp in 
de Ardennen!  Zou het geen goed idee zijn om elkaar eens wat beter te 
leren kennen? Ja ja, ik weet het, jullie kennen elkaar al lang maar weet 
je al alles over iedereen? Weet jij wat Kaa zijn hobby’s zijn? Wat Baloe 
studeert? Of hoeveel paar schoenen Raksha heeft? Als je aanwezig bent 
kom je dit allemaal te weten, … en nog veel meer  Afspraak op de 
gewone uren aan de lokalen.  

 

VRIJDAG 17 T.E.M. ZONDAG 19 MAART  2017 

Omdat het groepsweekend is, vertrekken we met alle andere takken op 

weekend. Maar omdat het groepsweekend is, vertrekken we ook 

allemaal tegelijkertijd! Uitzonderlijk zeggen we zoals de grote 

(jong)givers “daaag” tegen mama en papa op vrijdag voor twee 

onvergetelijke dagen. Meer informatie op het weekendblad in deze 

Totem.  

 

ZONDAG 26 FEBRUARI  2017 

Laatste zondag van de maand: spijtig genoeg is er vandaag geen 

vergadering…  

Doe je huiswerk, help je ouders met afwassen of speel heel de dag op de 

computer zodat je volgende week weer aanwezig bent!  

 

Een stevige linker 

De welpenleiding  

Mijn allerliefste welpjes! 

Binnenkort kunnen we de lente verwelkomen in ons land. De lente neemt met 

zich mee: mooi weer, sowieso superleuke vergaderingen en een nog leuker 

groepsweekend samen met alle andere takken van onze Reynaert-Beatrijsgroep! 

Een fantastische maand dus, de moeite om zeker elke week af te komen! 

 

 

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 05 MAART 2017 

Zoals ik al zei, het wordt weer warmer buiten. Dus vandaag gaan we 

lekker ravotten in het park. Doe maar kleren aan die tegen een stootje 

en wat vuil kunnen, want we vliegen erin. Patat! Gewone uren aan de 

lokalen. Neem vandaag zeker geen GSM’s mee! 

 

ZONDAG 12 MAART 2017 

Haal je speurneus maar naar boven, want we gaan vandaag op 

zoektocht. Spannend zal het zeker worden. Wees gewaarschuwd. We 

hopen weer dat jullie er allemaal zullen zijn, want hoe meer ziel hoe 

meer vreugde natuurlijk ;). 

 

VRIJDAG 17 T.E.M. ZONDAG 19 MAART 2017 

GROEPSWEEKEND!!! Gezellig met heel de scouts op weekend, dat blijft 

toch altijd onvergetelijk. Samen spelen, eten, elkaar gezelschap houden 

en nog veel meer. Meer informatie vind je in het weekendblad. We 

hoepen weer talrijk te zijn want dit wordt een weekend om van te 

dromen. 

 

ZONDAG 26 MAART 2017 

Laatste zondag van de maand dus jullie kunnen het al zien aankomen… 

tromgeroffel… GEEN VERGADERING. Geniet van jullie vrije zondag 

namiddag en tot in april!! 

 

 

Veel groentjes en tot de volgende dan maar weer!! 

Jullie leiding  

 

 

Gegroet beste lezertjes 

Wij, de jonggiverleiding, zijn weer helemaal klaar om van deze maand een 

prachtmaand te maken. Met als kers op de taart het groepsweekend (meer 

info op het weekendblad)!!  

Het begin van de lente komt er waar aan en het wordt stilletjes aan 

warmer. Tijd dus voor veel plezier in de natuur.  

Zeker aanwezig zijn op de vergaderingen want het wordt heel plezant  

 

 

 

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


MOL (Edmond Jonckheere)        0471/176720 

STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)      0498/284109 

FLICKA (Thibaud Moens)        0498/718294 

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

 

 

 

 

 

   ZONDAG 05 MAART 2017 

Twee weken geleden hebben we al een deel kunnen verven, nu is het 

tijd voor de rest. Als je nog verf, penselen of andere zaken thuis hebt 

liggen, dan mogen deze zeker mee naar de scouts. Afspraak op de 

gewone uren met kleren waar wel al eens spatje verf op kan vallen.   

 

   ZONDAG 12 MAART 2017 

Afhankelijk van hoever we zijn geraakt vorige week gaan we zien wat er 

vandaag zal gebeuren. Neem wel een smartphone of gsm mee, want het 

zou goed kunnen zijn dat we een sms-cluedo houden vandaag. Afspraak 

op de gewone uren.  

 

   VRIJDAG 17 T.E.M. ZONDAG 19 MAART 2017 

Tijd voor het groepsweekend: we vertrekken met alle takken op weekend 

in Lier. We rekenen op jullie om de givertak te vertegenwoordigen, dus 

kom niet met drie man af… Meer informatie op het weekendblad in 

deze Totem.   

 

ZONDAG 26 MAART 2017 

Laatste zondag van de maand, wat dus wil zeggen dat er geen scouts is. 

Tot volgende week!   

 

 

 

Een stevige linker 

Giverleiding 

Hoi givertjes 

Na een productieve maand februari voor wat betreft onze lokalen en 

een geslaagd weekend, vliegen we de maand maart in. Aangezien het 

stilletjes aan warmer begint te worden kunnen de dieren uit hun 

schuilplaats kruipen. Anders gezegd gaan wij ook weer actief buiten 

spelen en verkennen. Be present and be prepared!  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 MOL (Edmond Jonckheere)        0471/176720 

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

 

   

DE TOTEMISATIE 
De totem heeft verschillende reden van bestaan bij de scouts, maar 
vindt voornamelijk zijn oorsprong bij indianenstammen waar het 
symbool staat voor de overgang tussen het kind zijn en het volwassen 
zijn. Het kind wordt er op de proef gesteld en moet aan de ouderen 
bewijzen wat hij/zij onafhankelijk genoeg is om verantwoordelijkheid te 
krijgen. De totem zelf is een soortnaam van een dier dat gegeven wordt 
aan het kind, omdat de eigenschappen van dat dier overeenkomen met 
dat van het kind. Een overeenkomst qua karaktereigenschappen met de 
dieren staat ook voor de samenhorigheid tussen mens en natuur.  
Wij gebruiken bij de scouts een totem als teken van “bij de groep horen”. 
Het is iets wat je verdient door je in te zetten in de groep, door de wil te 
hebben om bij deze te horen. In ruil daarvoor staat de totem voor hoe 
deze groep je ziet. De totemisatieceremonie is dan ook een plechtig 
gebeuren, waar een verborgen wereld voor je open gaat.  
Elke scoutsgroep geeft aan de totemisatie een persoonlijke invulling. In 
de traditie van de Reynaert-Beatrijsgroep geeft men een totem op 12-
jarige leeftijd, wat vanaf volgend jaar zal instemmen met het eerste 
jonggiverkamp. Bij ons is de totemisatie geheim en heeft elke 
getotemiseerde gezworen om zich aan de zwijgplicht te houden, dit 
tegenover niet-getotemiseerde leden/individuen.     
 
DE ADJECTIVISATIE 
In tegenstelling tot totemisatie is de adjectivisatie een vorm van 
introspectie. Als getotemiseerde scouts of gids ontbreekt er meestal een 
karaktereigenschap in de beschrijving van je totem. Dankzij de 
adjectivisatie wenst de groep geadjectiviseerden dat ontbrekende 
eigenschap extra in het licht te brengen onder de vorm van een 
bijvoeglijk naamwoord.  
Ook hier kiest elke groep in samenspraak met zijn traditie een eigen 
invulling voor dit ceremoniemoment. Bij Reynaert-Beatrijs krijg je een 
adjectief op 16-jarige leeftijd, omdat wij denken dat er tussen de leeftijd 
van 12 jaar en 16 jaar, veel kan veranderen aan je karakter. Vanaf 
volgend jaar zal dit overeenstemmen met het eerste giverkamp.  

 

VOORBEELD VAN EEN TOTEM (GAZELLE) 
De Gazelle is intelligent, erg vlug, levendig, behendig en gracieus. Hij is 
schrander, sluw en zeer voorzichtig. De Gazelle is lieftallig en leeft in 
vrede met andere verwante dieren. Hij kan hoge snelheden ontwikkelen, 
maar doet dit slechts zelden, om aan een belager te ontkomen. 
 
VOORBEELD VAN EEN ADJECTIEF + TOTEM 
Kieskeurige Gazelle: uit de totem blijkt dat het dier slechts zelden hoge 
snelheden kan ontwikkelen. Wanneer er iemand bijvoorbeeld heel 
zorgvuldig kiest wanneer hij/zij zich wil inzetten, of productief wil zijn, 
dan kan het adjectief kieskeurig gepast zijn. Het zegt op deze manier 
meer over de oorspronkelijke totem.   

Wist je dat … (deel 4) 
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.  
 

mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 


