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voorwoord
Beste totemlezer

Na al die winderige dagen komt Maart eindelijk aan. Maart brengt ons 
de lente en daarmee ook vele leuke scoutsvergaderingen en een groep-
sweekend. Lente is een periode om tot bloei te komen, bij de scouts 
zien we ook jou graag ontpoppen en openbloeien tijdens de verga-
deringen en doorheen het scoutsjaar. Zoals eerder vermeld is er deze 
maand een groepsweekend gepland. Lees daarom zeker de totem en 
het weekendblad aandachtig om alle nodige informatie terug te vin-
den. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat heel de scouts-
groep al op vrijdagavond naar de weekend locatie vertrekt. Vergeet 
zeker niet je duikbril mee te nemen want het thema is Onder water. 

Verder kan je ook bij de givers terecht als je een nieuwe geperson-
aliseerde tas nodig hebt. Zij verkopen deze maand fairtrade en zelf 
versierde totebags om hun buitenlands kamp te financieren. Meer in-
formatie hierover vind je binnenkort terug op de Facebookpagina van 
Reynaert-Beatrijs. 

Kortom er staan een helleboel leuke vergaderingen, een tof groep-
sweekend, mooie totebags en nog veel meer je op te wachten. Met 
(hopelijk) betere weersvoorspellingen, duikbrillen, plezier en enthousi-
asme duiken we allen tezamen Maart in!

Een stevige linker
 

- ibis

Totem

Groepsnummer
B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)

Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
info@reynaert-beatrijs.be

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van



Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Heyhoyyy kapoenen. Het is al weer maart. Gôh, wat gaat de tijd snel! Maart is de maand 
van de lente, dus hopelijk is het deze maand beter weer en kunnen we terug lekker beter 
spelen. Benieuwd er deze maand op het progamma staat? Lees maar snel verder :-)

Zondag 01 maart 2020
Vandaag zullen jullie in twee teams strijden om de titel van heersende clan 
over het bos. Verdedig de eer van jouw team en kom talrijk! 

Zondag 08 maart 2020
Oh nee…! Luigi is zijn beste vriend, Mario kwijt. Helpen jul-
lie Luigi om zijn bff (best friend forever) terug te vinden? 
Afspraak aan de lokalen op de gewone uren.

Zondag 15 maart 2020
Om de spanning er wat in te houden, blijft de activiteit 
van deze zondag een geheim. Zeker komen dus als je benieuwd bent naar wat 
we gaan doen ;-) Afspraak om 14u00 aan de lokalen. 

Zondag 22 maart 2020
Deze vergadering trekken we helemaal naar Las 
Vegas om er mee te doen aan allerlei casino-activ-
iteiten. Oh yeah baby!!! Afspraak om 14u00 aan de 
lokalen. 

Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 maart 2020
Het is tijd voor het jaarlijkse groepsweekend. Meer informatie hierover kan je 
lezen op het weekendblad in deze Totem. 

Een stevige linker
De kapoenenleiding

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Beo

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Marala
Minne BEZUIJEN

0498/194068

Raksha
Pauline DE VIS
0471/366222

Heeeeey Welpjes! In februari waren er slecht twee vergaderingen voorzien: we hebben 
elkaar dus evenveel  moeten missen als dat we elkaar gezien hebben. Maar nu is er de 
maand maart met extra veel vergadering, in het teken van extra veel fun. Enkel jij mist 
nog! 

Zondag 01 maart 2020
We gaan op pad met de welpen van de scouts van Sint-Lambrechts-Woluwe 
“Kruisboog Hadewijch”! Vergeet jullie MIVB-abonnement en een regenjas niet 
mee te nemen! Afspraak om 14u00 aan de lokalen.

Zondag 08 maart 2020
Na de vele regen ligt het land er redelijk goed bij. Perfect voor het planten 
en kweken op het erf! Hopelijk kennen jullie iets van boeren want we gaan 
jullie hulp nodig hebben bij het maken van de pérfecte, lekkerste en sappigste 
hamburger die jullie ooit geproefd hebben. Afspraak op de gewoonlijke uren 
aan de lokalen.

Zondag 15 maart 2020
Kun jij goed zwijgen? Jezelf vermommen en geconcentreerd blijven? Heb je 
altijd al gedroomd van een eindeloos boeiende job als geheim spion? Dan zo-
eken wij jou! Kom met al je talenten om 14u00 naar de Vogelzanglaan. Maar 
opgelet, het gaat om een zeer delicate zaak. Discretie vereist!

Zondag 22 maart 2020
Achter dat masker van een lief, onschuldig welpje zit een echt competitie-
beest, dat weten we allemaal! Tijd om erachter te komen wie er helemaal 
voor wil gaan! Afspraak om 14u00 aan de lokalen.

Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 maart 2020
We vertrekken op ons jaarlijkse groepsweekend. Meer info staat in het week-
endblad, twee pagina’s verder in deze Totem. Lees deze zeker, we verwachten 
jullie al vrijdagavond in plaats van zaterdagochtend!

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of 
weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen aan-
passen. 

Een stevige linker
De welpenleiding

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Marala Baloe
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

We hopen dat jullie er weer evenveel zin in hebben als wij, want deze maand staat er veel 
op het programma. Bekijk het hieronder, en kom dan ook zeker af naar de vergadering! 

Zondag 01 maart 2020
Vandaag komen we er achter wie in de spanning zijn hoofd het koelst kan 
houden, aan de hand van een super tof bosspel. Afspraak aan de lokalen om 
14u00. 

Zondag 08 maart 2020
Laat jullie maar allemaal van jullie sportiefste kant tonen. Vandaag spelen we 
nog is een klassieke bal en pleinspelen in het park. Afspraak op de gewoonli-
jke uren aan de lokalen. 

Zondag 15 maart 2020
Vandaag is de super coole (binnen-) activiteit gepland waar jullie eerder in 
het jaar geld voor hebben ingezameld. Wij vragen op voorhand dat iedereen 
aangeeft of hij/zij aanwezig zal zijn, gelieve ons dit te laten weten via mail 
of tijdens een van de eerdere vergaderingen. Afspraak op de gewone uren 
aan de lokalen. 

Zondag 22 maart 2020
Voor vandaag moeten jullie stevige wandelschoenen aandoen en wie wil mag 
ook altijd werkhandschoenen meenemen. Want vandaag leren wij Sjorrennn!!
Jullie gaan dit nog heel vaak moeten doen tijdens jullie scoutscarrière dus 
goed opletten is de boodschap! Natuurlijk is niet iedereen perfect, ook de 
leiding niet, dus krijgen we ondersteuning van een oud-leiding die jullie mist 
:p.
Voltallig afkomen dus! Zoals gewoonlijk laat je bij afwezigheid iets weten 
aan de leiding. Afspraak aan de lokalen om 14u00. De vergadering eindigt om 
17u30.!

Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 maart 2020
We vertrekken op groepsweekend! Lees het weekendblad, dat verderop in 
de totem staat, aandachtig. We vertrekken vrijdagavond al naar de weekend 
locatie. 

Tabaqui
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Tabaqui

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 







Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Hopla Jonggivers 
Hier staan we weer klaar om een nieuwe maand in te springen. Na een metrospel in feb-
ruari en een leuk takweekend met (jammer genoeg) maar de helft aanwezige jonggivers 
hebben we weer nieuwe avonturen klaarstaan. Voor zij die er niet waren deze maand: 
“grijp je kans om nieuwe skills te leren, ... ooit zullen ze van pas komen”! 

Zondag 01 maart 2020
Het hoeven niet altijd zeer ingewikkelde spelen te zijn om plezier te beleven. 
Vandaag trekken we naar het park van Woluwe (hopelijk niet gesloten dit 
weekend...) voor een bal-en pleinspelen namiddag. Afspraak op de gewone 
uren. 

Zondag 08 maart 2020
Op het takweekend hebben de aanwezigen zelf de handen uit de mouwen 
mogen steken en leren omgaan met vuur, zelf een vuur starten met alledaagse 
voorwerpen of koken met vuur maar zonder kookgerief. Daarbovenop sloten 
we de namiddag af met een workshop “bijl, hamer en zaag”. 

Vandaag is het tijd voor aflevering twee: sjortechnieken. Zet je vooroordel-
en over sjorren aan de kant, want ook wie “al kan sjorren” zal nieuwe zaken 
leren. Uiteraard geven we de kans aan zij die nog niet zo vertrouwd zijn met 
sjorren om de basisskills te leren. 
Afspraak om 14u00 aan de lokalen met een stevige portie enthousi-
asme, goede bottines en tuinhandschoenen tegen de splinters indien 
gewenst. Op de volgende techniekenvergaderingen bouwen we verder op 
hetgeen we vandaag leren. Je aanwezigheid is dus meer dan gewenst! 

Zondag 15 maart 2020
Twee weken geleden zijn de welpen op pad gegaan met Kruisboog-Hadewi-
jch, wij nemen het vandaag op tegen een andere scoutsgroep uit Brussel, met 
name: Mooibos-Lievens. We rekenen op jullie talrijke opkomst om dit grandi-
oos spel te winnen: onze eer staat op het spel. Afspraak op de gewone uren 
in perfect uniform. Pro memorie: het perfect uniform bestaat uit drie delen: 
hemd, das en groene broek.

Zondag 22 maart 2020
Breekt jouw patrouille vandaag de code? Meer informatie op de vergadering 
om 14u00 aan de lokalen.  

Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 maart 2020
Het jaarlijkse groepsweekend is aangebroken. De tijd om samen met heel de 
scouts een plezante tijden te beleven. Meer informatie vinden jullie op het 
weekendblad op de vorige pagina van deze Totem.

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Flicka
Thibaud MOENS

0498/718294

Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Mol Brulaap
Lucas CUCCI
0472/511448

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis
Anna-Laura VAN DER ZWAAG

0488/580323

Yo Givers, 
Na maanden afwezigheid is jullie derde leiding terug in het land. Daarom wordt maart 
een extra toffe maand. Hoewel het weer niet altijd fantastisch is zal gribo gelukkig altijd 
het zonnetje in huis zijn, waardoor de activiteiten niet in het water zullen vallen. 

Zondag 01 maart 2020
Hopelijk zijn jullie wat creatief ingesteld, want deze week gaan we totebags 
maken ! De zakken kopen we op voorhand, maar we gaan ze samen beschil-
deren. Denk al na over een tof ontwerp die we erop zouden kunnen zetten. 
Het moet een link hebben met de scouts en niet te ingewikkeld zijn. Op de 
gewone uren aan de lokalen, wees talrijk aanwezig zodat we het gezellig kun-
nen maken in ons creatief atelier. 

Zondag 08 maart 2020 
Deze zondag is het internationale vrouwendag. Haal 
dus maar de vrouwelijke kant die in jezelf schuilt 
want we trekken naar de stad om deel te nemen 
aan  tal van leuke activiteiten. Vergeet dus jullie MI-
VB-abonnement en vrouwelijke spirit niet. Afspraak 
op de gewone uren.                                   

Zondag 15 maart 2020
Escape roomen is de nieuwe hype. Jullie leiding kon het dus niet langer neg-
eren en heeft een eigen escape room voor jullie bedacht. Benieuwd om te zien 
of jullie slim genoeg zijn om eruit te kunnen. Afspraak op de gewone uren 
aan de lokalen. 

Zondag 22 maart 2020
Jeeeej de lente is weer in het land en dat maakt jullie leiding goed gezind. 
Daarom hebben we besloten dat jullie eens zelf mogen kiezen wat we gaan 
doen! Dit zal de eerste vergadering van de maand besloten worden. Wees dan 
dus zeker aanwezig indien je je stem wenst te laten horen. 

Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 maart 2020
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we in maart op groepsweekend. Neem dus 
zeker eens een kijkje op ons weekendblad voor alle praktische informatie. Tot 
dan! 

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 




