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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: https://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. 
 
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

 



	

	

	

	

	

 
Beste ouders 
Beste totemlezer 
 
Wat een fijn weekend hebben we weer achter de rug!! Maar nog niet uitblazen, 
want deze maand volgt het derde weekend van het jaar!!! Ik kan jullie alvast 
verklappen dat we met alle takken samen op vrijdagavond vertrekken. En het 
thema is… tromgeroffel … APOCALYPS!! Een iets moeilijker thema om je in te 
verkleden, dus we sporen jullie aan om zo creatief mogelijk te zijn. Wij hebben al 
heel wat spannende ideeën om ook dit weekend spetterend te maken. Maar pas 
op want ook spetterende dingen vergaan.   

 
Aangezien het weer wat warmer wordt kunnen we weer veel buiten spelen, trek 
dus zeker niet je mooiste kleren aan.  
 
Geniet alvast heel hard van jullie welverdiende vakantie en trek vooral  
je gekste verkleedkleren aan op karnaval!!  
 
Een stevige linker 
Spinaap 
 

 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BEO (Zélie Demyttenaere)       ( 0479/799231 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
TAGOEAN (Oscar Bribosia)        ( 0491/292090 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 MAART 2019 
Vandaag zal het een beetje regenen, dus vergeet 
je regenjas en laarzen niet. We gaan namelijk toch 
naar buiten. We gaan nog eens een goed oud 
bosspel spelen, waarbij je elkaar goed in het oog 
zal moeten houden. Afspraak op gewone uren aan 
de lokalen. 
 
ZONDAG 10 MAART 2019 
Ra Ra Ra wat gaan we vandaag doen? … 
VERRASSING !!! Kom zeker naar de vergadering 
om het te weten te komen!! Afspraak op gewone 
uren aan de lokalen. 
 
ZONDAG 17 MAART 2019 
We gaan vandaag op uitstap. Het is dus belangrijk dat jullie allemaal 
jullie MIVB-abonnement meenemen!! Wat jullie nog nodig hebben: je 
aardrijkskundige kennis en je goed humeur 	 

 
VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 MAART 2019 
Het is nog niet lang geleden, maar hier is het laatste weekend van het 
jaar. Allemaal komen dus!!! We gaan op weekend met alle takken en dus 
vertrekken we samen op vrijdag. We zullen er dus twee nachtjes slapen. 
Super leuk he!! Verder informatie kan je in het weekendblad vinden. 
 
Veel groene groetjes van jullie leiding.  

Dag lieve kapoenen 
 
We hebben er weer een super tof weekend op zitten, maar dat houdt ons 
niet tegen om er meteen weer in te vliegen. We hebben weer heel wat 
leuke activiteiten voor jullie in petto en verwachten dus dat jullie er 
talrijk zullen staan deze maand. 
 
 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)      ( 0474/398400 
OE (Henri Delville)        ( 0495/106960 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	
	 	 	 ZONDAG 03 MAART 2019 

Vandaag lieve welpjes gaan we de wereld veroveren! De scouts Reynaert-
Beatrijs gaan de meesters zijn van de hele wereld. Nieuwsgierig? Kom 
dan zeker om 14u00 naar de lokalen. 

 
ZONDAG 10 MAART 2019 
HELP! HELP! Ben jij een scout? Kan je mij helpen? Ik heb je hulp echt 
nodig!! Het is een kwestie van leven of dood!  Mijn vriend werd ontvoerd. 
Aangezien jij een scouts bent moet je wel bijzonder moedig, slim en 
volhardend zijn. Ik heb al je kwaliteiten nodig om mijn vriend terug te 
vinden. Ik hoop dat je ook een kaart kan lezen 😉. Afspraak aan de 
lokalen op de gewone uren van 14u00 tot 17u30.	

	
ZONDAG 17 MAART 2019 
Wij verwachten jullie vandaag met 
jullie vuilste kleren aan. Want we gaan 
naar het park en jullie gaan niet 
helemaal schoon terugkomen. 
Afspraak op de gewone uren. 

	
VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 MAART 2019 
Het is eindelijk tijd voor ons jaarlijks groepsweekend! Neem in je bagage 
jullie energie en motivatie mee. Meer info op het weekendbald verder 
in deze Totem. 

ZONDAG 31 MAART 2019 
Laatste zondag van de maand geen vergadering. We gaan jullie 
missen😭😭 

	
	

	
Een stevige linker 
De welpenleiding 

 

 

  

HELLO Welpjes Ik hoop dat iedereen van het takweekend 
heeft genoten en dat jullie klaar staan om nog gekke 
dingen te doen hier bij de scouts!! Let’s GOOO! 



	

IKKI (Thomas Van Sumere)       ( 0498/284109 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
WONTOLLA (Thibaud Moens)       ( 0498/718294 
KIGO (Sorenza Cucci)         ( 0472/675477 
TABAQUI (Willem Debersaques)       ( 0479/378841 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	
	
	
	 	 	 ZONDAG 03 MAART 2019 

Vandaag gedragen we ons als echte punkers. Iedereen klaar voor Het 
enige echte punkspel !!! 
 
ZONDAG 10 MAART 2019 
Wolven vandaag krijgen jullie een kans om te tonen in welk nest de 
echte alfa wolven zitten. 
We gaan allemaal te samen naar het park voor het grote 
wolventoernooi. 
 
ZONDAG 17 MAART 2019 
Onze laatste vergadering van de maand. En het wordt een super 
vergadering. 
Meer info krijgen jullie aan de lokalen. Hopelijk zijn jullie allemaal 
aanwezig. 
 
VRIJDAG 22 T.E.M 24 MAART 2019 
Het laatste weekend van het jaar is het groepsweekend. We vertrekken 
met alle takken tezamen naar Hulshout. Meer informatie over het 
weekend vind je op de weekendpagina, juist hierna.  

 
ZONDAG 31 MAART 2019 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De wolvenleiding  

Beste wolven 
Na een takweekend met maar weinig aanwezigen 
verwachten we iedereen op groepsweekend. Zie 
dat je er bent, of je mist een heleboel toffe 
spelen !  



	



	

MOL (Edmond Jonckheere)       ( 0471/176720 
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
SITTA (Emma Wijers)        ( 0497/333741 
KAKETOE (Illias Clerin)       ( 0471/340193 
ORIOLE (Camille Philippart)       ( 0479/046800 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 MAART 2019 
Nu we onze lokalen hebben kunnen inrichten maken we er een gezellige 
en rustige namiddag van. Breng je favoriete gezelschapsspel mee. 
Gewone vergadering van 14u00 tot 17u30.  
 

	 	 	 ZONDAG 10 MAART 2019 
Het was al weer even geleden dat we niet in het bos waren geweest, wel 
vandaag staat een uitdagende namiddag op het programma. Er zijn zelfs 
twee goede redenen om wel naar de vergadering te komen: je kan er 
een punt mee verdienen voor de liftbon van het kamp, én we spelen een 
klassieker van de bosspelen: Mastermind. Zorg voor gesloten en 
waterdichte schoenen, zeker als het regent!  
 

	 	 	 ZONDAG 17 MAART 2019 
Wanneer we een groep Chiro tegenkomen, dan heerst er meteen een 
gevoel van vijandigheid: terecht of onterecht? Maar wanneer we een 
andere groep scouts tegenkomen… wat dan? Wel vandaag nemen de 
Jonggivers van Reynaert-Beatrijs het op tegen een andere scoutsgroep. 
Het is dus van extreem belang dat je aanwezig bent! Afspraak aan de 
lokalen om 14u00 met je MIVB-abonnement. We zijn terug om 17u30.  
P.S.: maak je kenbaar, draag je uniform!  
 

	 	 	 VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 MAART 2019 
Nogal triestig was de opkomst tijdens het takweekend in Mechelen. 
Maak het weer goed door aanwezig te zijn op het groepsweekend. Met 
hoe meer jonggivers we zijn, hoe toffer het is. Meer informatie over het 
groepsweekend vind je op het weekendblad in deze Totem.  
 

	 	 	 ZONDAG 31 MAART 2019 
De allerlaaste dag van de maand, tevens ook de laatste zondag = geen 
vergadering. Afspraak in april!  
 
 
Een stevige linker 
De jonggiverleiding   

Er is ondertussen al hard gestreden geweest tussen de wolven, 

tijgers en panters om zoveel mogelijk punten binnen te halen. 

Momenteel staat de teller op 2 punten voor iedere patrouille, 

wat betekent dat alles nog mogelijk is. Deze maand is er 

gedurende één vergadering weer de mogelijkheid om een punt 

binnen te halen!  



LEEUWAAPJE (France Porcher)      ( 0472/201787 
FODI (Edward Van Sumere)       ( 0494/658326 
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 	

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 MAART 2019 
Vandaag bezoeken we het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. 
Vergeet dus zeker je MIVB-abonnement niet! Afspraak aan de lokalen 
op de gewone uren.  

ZONDAG 10 MAART 2019 
Het is nog eens tijd voor een geldactie. We gaan pralines verkopen om 
centjes te verdienen voor het kamp! 
 
ZONDAG 17 MAART 2019 
Altijd al eens mee in de leiding willen staan? Wel, dit is je kans! Vandaag 
mogen jullie de leiding van een andere tak helpen bij hun vergadering. 
Een zeer leerrijke en ervaring! Zeker komen dus. 
 
VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
Wat!? Een Apocalyps!? Geen zorgen de wereld vergaat niet echt. 
Apocalyps is enkel het thema van het groepsweekend. We spreken om 
17u30 af aan Brussel-Centraal! Wie zelf met de auto komt, wordt om 
19u30 op de weekendlocatie verwacht.  
OPGELET! Iedereen moet zelf afgehaald worden om terug te keren. 
 
Adres: Chiro Hulshout; Booischotseweg 27, 2235 Hulshout 

 
ZONDAG 31 MAART 2019 
Geniet maar eens van het mooie lenteweer. Er is vandaag geen 
vergadering. 
 
Vele groetjes 
Fodi en Leeuwaapje 

Hey Givers 
Na een warme maand februari met een fijn weekend aan zee is het tijd 
voor de totem van maart. 
 

 



	


