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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  

           https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/  

 

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

 



	

	

	

	

	

 

Beste ouders 
Beste Totemlezer 
 
 
Het is weer februari, dit betekent dat de dagen langer worden, de maand korter en het 
allerbelangrijkste dat de examens gedaan zijn. De leiding is dus weer compleet om er alweer 
een topmaand van te maken! Voor deze reden is er ook geen vergadering op zondag 3 februari, 
dan geniet een groot deel van de leiding van hun welverdiende vakantie.   
 
Deze maand gaan we ook op takweekend (23-25/02). Meer informatie daarover vindt je verder 
in deze totem. Hou zeker dat weekend vrij want het beloofd alweer een super weekend te 
worden! 
 
Naast de kortste maand van het jaar is februari natuurlijk ook de maand van Valentijn met zijn 
lieve woordjes en gedichtjes. Om alvast in de stemming te komen een gedichtje over de maand 
februari: 
 

Winterhemel onthult een nieuw decor 
Blauw roze tinten worden geprefereerd 
Bijgestaan door een koele wind en vorst 

Een groepje mussen kleurt het straatbeeld. 
 

Spontaan komen eerste krokussen en 
Sneeuwklokjes uit de aarde tevoorschijn 

Gele, paarse witte kleuren variëren terwijl 
Het land wordt bedekt door een dichte mist. 

 
Vleugels ontwaken uit hun winterslaap 

Met zijn allen beginnen ze weer nesten te 
Bouwen in iedere boom met een flinke stam  

Zachte bast fijn takkenspel en licht gebladerte. 
 

Het is ook de periode van liefde vertier 
Voor jong en oud, feest die je niet zomaar  

Voorbij laat gaan; dans samen met hen door 
De kortste sprokkelmaand van het jaar: februari. 

 
 
Een stevige linker 
Coscoroba	

 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
COSCOROBA (Marthe Cressato)       ( 0475/247168 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 04 FEBRUARI 2018 
Jammer genoeg houden we vandaag geen vergadering. De leiding heeft 
na een lange examenpariode wat nood aan vakantiee!!  
 
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 
Snie Sna snoepiee wie speelt er graag mee het snoepjesspel? Hoe 
voltalliger we zijn hoe leuker! Afspraak op gewone uren aan de lokalen 
(14u00 tot 17u30). 
 
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
Vandaag is Mario op zoek naar zijn ganzen. Zijn jullie allemaal klaar om 
hem te helpen? Haal je beste speurneuzen maar boven. We spreken 
weer af op de normale uren aan de lokalen. 
 
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 
Joepieee eindelijk weer weekend.  
Hebben jullie er zin in? ‘jaaaaaaaaaa’ Dat dachten we al. We maken er 
een spetterende twee daagse van. Alle practische informatie volgt in de 
weekend totem. De weekendplaats is deze keer wat verder dan 
gewoonlijk, dus de leiding wil graag helpen om het vervoer te regelen. 
Tot dan! 
 

 
 

Het nieuwe jaar nam weer een vliegende start. Het is alweer februari. En 
daarmee volgt ook het tweede takweekend. Vorige keer was het superleuk 
en dat gaan we deze keer nog overtreffen! We hopen jullie weer veel te zien 
en samen leuke spelletjes te spelen J.  
Veel groetjes van jullie leiding. 
 
 



	

	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
JACALA (Rob Mortier)        ( 0495/150381 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

 
ZONDAG 04 FEBRUARI 2018 
Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering omdat de leiding aan 
het uitbazen is van een lange examenperiode. 
 
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 
Vandaag testen we jullie liefste glimlachjes uit op de gewillige prooien 
van onze geliefde stad Brussel. Vergeet zeker je MIVB-abonnement en 
warme kledij niet om een hele namiddag te kunnen rondlopen. Afspraak 
aan de lokalen op de gewoonlijke uren. 
 
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
Jongens en meisjes opgelet! We zoeken vandaag voor eens en voor altijd 
uit wie de beste speurneus is, de jongens? Of de meisjes? Iedereen zeker 
komen om er een eerlijke strijd van te maken! Aan de lokalen op de 
normale uren. 
 
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 
Het is weer eens zo ver! Het lang verwachte takweekend samen met de 
kapoenen en wolven! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als jullie 
leiding en zijn jullie warmbloedig, het zou er eens ijzig aan toe kunnen 
gaan… Alle nuttige en interessante informatie vind je op het 
weekendblad! Afspraak om 10u30 op de weekendlocatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat altijd iets weten als je om een speciale reden niet naar de 
vergadering(en) kunt komen, dan kan je leiding zich aanpassen aan je 
afwezigheid.  
 

 
 
Een stevige linker 
De welpenleiding 
 

 
Liefste welpjes, februari is zoals jullie allemaal weten de korte maand 
van het jaar maar daarom niet de minst fijne maand! Laten we er 

allemaal samen een knal maand van maken! 
 



	

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
BAGHEERA (Triphon Porcher)       ( 0489/416152 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
BANDAR-LOG (Yanis Zwierzynski)      ( 0497/900086 
* wolven@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
	

	

	

	

 
	 	 	 ZONDAG 04 FEBRUARI 2018 

Helaas pindakaas deze week zullen jullie geen scoutsavonturen 
ondergaan, jullie moeten wachten tot volgende week! 
P.S.: avonturen kan je niet enkel bij de scouts beleven … 
 
ZONDAG	11 FEBRUARI 2018 
We gaan op tocht, zorg dat je goede stapschoenen en aangepaste kledij 
aanhebt om een namiddag het bos onveilig te maken! Afspraak aan de 
lokalen om 14u00. Om 17u30 mogen jullie terug naar huis. 
 
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
Vandaag gaan we allemaal samen bouwen aan een houtige toekomst. 
Kom vast op tijd om een geweldige constructie te sjorren! Van 14u00 tot 
17u30 aan de lokalen. 
 
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 
We trekken een weekendje naar de Noordpool! Kleed je warm aan zoals 
een Inuit voor een lange tocht door de sneeuw, brrrrrrrrrr. 
Meer informatie over het takweekend kan je raadplegen op de volgende 
bladzijde van deze Totem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De Wolvenleiding  

	

Maak jullie klaar voor een topmaand met avonturen van A tot Z dat je 
nooit zal vergeten! 
Voor de denkers onder ons, als je de herkomst van februari weet mag je 
die altijd eens komen verklappen aan de leiding!  
 

 



	
	
	
	
	
	
	
Maak je dikke pullen en warme schoenen al klaar voor deze expeditie doorheen de bevroren 
landschappen.   
 

® WAAR? 
Chiro Beringen-Centrum 
Corbiestraat 3 
3580 BERINGEN 
 

® TIJDSTIP 
De kapoenen, welpen en wolven worden verwacht op zaterdag 24 februari 2018 
om 10u30 aan de lokalen van Chiro Beringen-Centrum. Jullie mogen terug naar 
huis op zondag 25 februari 2018 om 12u00. 
  

® VERVOER 
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het 
weekendplaats. Indien dit een probleem is of als u wenst te carpoolen, aarzel 
niet om de takleiding te verwittigen om een oplossing te zoeken.  
 

® WAT NEEM JE MEE? 
o Weekendgeld 16 EUR in een gesloten omslag met naam  
o Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel das)  
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje  
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)  
o Toiletgerief, handdoek, washandje  
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts  
o Voldoende ondergoed en kousen  
o Dikke warme trui  
o Regenjas en schoenen  
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema “Noordpool”.   
o Zaklamp 
o Uiteraard je goed humeur  

 
® TIP VOOR DE OUDERS 

De ouders worden vriendelijk verzocht de naam van hun kind(eren) op alle 
kleidingstukken aan te brengen. Elk weekend sluiten we af met een berg van 
kleren die zogezegd van niemand zijn.  

  



	
	
	
	
	
	
	
Ooit al eens je identiteitskaart laten vervangen aan het gemeentehuis? Of een paspoort 
moeten aanvragen waar je eindeloze zit te wachten met een nummertje in je handen tot het 
je beurt is? Wel, de tijd van een weekend verdiepen we ons in de wondere wereld van de 
bureaucratie, of in de volksmond de “paperasse”. Benieuwd? Wij wachten op jou met een 
ingevulde C34.8 formulier!  
 

® WAAR? 
Chiro Spirit Heverlee 
Huttelaan 30 
3001 HEVERLEE 
 

® TIJDSTIP 
Afspraak op vrijdag 23 februari 2018 om 18u30 in de grote hal van Brussel-
Centraal. We zijn terug op dezelfde plek op zondag 25 februari 2018 om 13u30. 
  

® VERVOER 
We gaan en keren terug met de trein en bus van De Lijn. De prijs van het ticket 
maakt deel uit van weekendgeld. We wachten niet op laatkomers aan het 
station. Wie zijn eigen abonnement van De Lijn heeft mag deze altijd 
meenemen. 
 

® WAT NEEM JE MEE? 
o Weekendgeld 21 EUR in een gesloten omslag met naam / totem.  
o Perfect uniform  
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje  
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)  
o Toiletgerief, handdoek, washandje  
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts  
o Voldoende ondergoed en kousen  
o Dikke warme trui  
o Regenjas en schoenen  
o Een zakelijke touch voor je scoutsuniform     
o Zaklamp en zakmes 
o Uiteraard je goed humeur  

 
  

GIVERS GIVERS 



	

LEEUWAAPJE (France Porcher)       ( 0472/201787 
FODI (Edward Van Sumere)        ( 0494/658326 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 04 FEBRUARI 2018 
De leiding geniet van de lesvrije week. Uitzonderlijk is er geen 
vergadering deze zondag.  
 
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 
Wat is Brussel toch een mooie stad. Vinden jullie ook niet dat het eens 
tijd is om terug het centrum te gaan ontdekken. Deze week gaan we de  
toerist in eigen stad uithangen. Vergeet jullie MIVB-abonnement niet. 
Uitzonderlijk is het wel toegelaten om een smartphone mee te nemen, 
gezien we als toeristen toch wel wat foto’s gaan trekken. Afspraak om 
14u00 aan de lokalen.  
 
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
Hmmm ruik ik daar de frisse buitenwind? Maak jullie maar klaar voor 
een echt old-school bosspel. Kampen maken, teams, leventjes,… jaja ze 
komen allemaal aanbod. Iedereen aanwezig dus voor een typische 
scouteske vergadering. Afspraak op de gewone uren.  
 
VRIJDAG 23 T.E.M. ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 
Hier komt ons tweede takweekend van het jaar aan: een speciale editie 
want het zal in Knokke aan de kust doorgaan. Tijdens deze driedaagse 
zullen we ons verdiepen in de wereld van de “reality show”, dus vergeet 
zeker niet je marginaal en overdramatische kantje mee te pakken. 
Afspraak om 18u00 in de grote hal van het station van Brussel-
Centraal. We zijn terug op dezelfde plaats op zondag om 13u00. De prijs 
voor dit weekend bedraagt 21 EUR, af te geven in het station in een 
gesloten omslag met vermelding van je naam/totem. Jullie hoeven nog 
niet op voorrand gegeten te hebben. Het weer voelt de laatste tijd wat 
lenterig aan, maar vergeet toch maar geen warme kleren mee te nemen 
en natuurlijk ook de gewoontelijke spullen, zoals slaapzak, matje, perfect 
uniform, toiletgerief,… 
 

 
 
 
Een stevige linker 
De Jonggiverleiding 

Dag jonggivertjes: na een zware en lange examenperiode is jullie leiding 
opnieuw helemaal in topvorm en klaar om er opnieuw in te vliegen. Maak 
jullie dus klaar voor über-coole spelletjes en vooral een toch wel wat 
speciaal weekend. 



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 04 FEBRUARI 2018 
De leiding geniet van de lesvrije week. Geen vergadering.   
 

	 	 	 ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 
Metrospel, bosspel, stadsspel, … jullie kennen ze quasi vanbuiten. Maar 
deze namiddag tillen we de uitdaging naar een hoger niveau: de eer van 
Reynaert-Beatrijs veiligstellen in een XL-metrospel tegen andere 
givergroepen uit Brussel. Met andere woorden: eendracht maakt macht, 
wij hebben iedereen nodig. Afspraak met je MIVB-abonnement om 
13u00 aan de lokalen. Na het spel mogen jullie meteen naar huis!  
 
VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018 
Zoals afgesproken geven we jullie de kans om samen te komen in 
scoutsverband buiten de reguliere vergadering. Deze vergadering is dus 
vrijblijvend! Voor verdere informatie, raadpleeg de groep.  
 

	 	 	 ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
De traditie was al even kwijt: welke sporten kan je beoefenen mét een 
bierbuikje of zonder actief te moeten zijn? Cafésporten uiteraard. 
Afspraak aan de lokalen om 14u00 voor een gezellige namiddag. De 
vergadering zit erop zoals gewoonlijk: om 17u30.  
 

	 	 	 VRIJDAG 23 T.E.M. ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 
Nog een primeur in vijf jaar scoutsgeschiedenis: een takweekend met 
enkel onze givergroep. Meer informatie over dit bureaucratisch 
scoutsweekend vind je op het weekendblad in deze Totem.    
 

	 	 	 ZONDAG 04 MAART 2018 
Februari is een korte maand en we hebben de scouts al eens afgelast in 
het begin dus deze zondag houden we wel scoutsvergadering. Meer 
informatie in de volgende Totem.  
 
 

 
 

 
Een stevige linker 
De giverleiding 

Givertjes, welkom terug voor het tweede deel van het scoutsjaar.  

In dit voorjaar van 2018 hebben we niet enkel abnormale activiteiten 
voor jullie klaarliggen, maar ook talloze uitdagingen en over zes 
maanden een fantastisch kamp van 17 dagen in Tsjechië en Slowakije. 
Wees paraat want we vliegen er meteen in!  

 



	


