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voorwoord
Beste Totemlezer

Het is al februari! Nu de examens van de leiding gedaan zijn, zullen we er 
weer voltallig staan en er weer het beste van maken. Verwacht dus zeker 
allerlei toffe en spannende activiteiten :) Nog meer goed nieuws: de vergade-
ringen van de jonggivers en givers gaan terug buiten door! De jonggiver- en 
giverleiding kijken er alvast heel erg naar uit om hun leden weer te zien.

Nu even serieus... Door de nieuwe gezondheidsmaatregelen is het heel belan-
grijk voor de leiding om te weten hoeveel leden er gaan komen elke zondag. 
Het is dus verplicht om het inschrijvingsformulier in te vullen VOOR vri-
jdagavond 19u00. We danken jullie alvast voor deze kleine inspanning :)

Praktisch: waar zien we elkaar? De kapoenen en welpen spreken af bij de 
nieuwe lokalen. De wolven spreken, zoals de voorbije maanden, af bij de oude 
lokalen. De locatie van de jonggivers en givers is afhankelijk van wat er in 
de totem staat! De uren zijn voor iedereen hetzelfde, namelijk van 14u00 tot 
17u30. Vanaf 13u45 kan iedereen worden afgezet! Indien er nog iets 
onduidelijk is, niet aarzelen om de takleiding of groepsleiding te contacteren!

En stevige linker

- hermelijn

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

https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Beo
Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Wie klopt daar aan de deur? Een kapoen die heel benieuwd is naar wat we deze maand 
gaan doen! Laat het me je eens vertellen, doe je oren maar groot open… Ben je klaar?

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 07 februari 2021
Deel één van het grote Valentijnspel! Cupido heeft JOU nodig om het grote 
hart te vullen met liefde. Wordt jij een dappere hartenveroveraar en help je 
hem? Dan zien we elkaar om 13u45 aan de lokalen, maar pas op: niet te traag 
gaan want om 17u30 moet de liefdesbatterij vol! Tot dan :)

Zondag 14 februari 2021
Deel twee van het grote Valentijnspel. Ggeen zorgen als je er vorige week niet 
bij was! Nu we genoeg liefde hebben gaat HET koppel kunnen trouwen! Ben 
je benieuwd wie dat zal zijn? Ja hé? Kom dan zeker om 13u45 naar de lokalen. 
De vergadering eindigt weer om 17u30, wanneer de twee tortelduifjes elk een 
ring rond de vinger hebben.

Zondag 21 februari 2021
OOOOO neeeee, een boze weerwolf is net langsgekomen, en… en… die heeft 
me gezegd dat ik niet mocht zeggen wat we vandaag gingen doen! Of an-
ders eet hij me op! Niet bang zijn, dappere kapoen, zullen we samen verrast 
worden door wat de leuke leiding heeft voorbereid? Weer om 13u45 aan de 
lokalen en om 17u30 mag je je ouders vertellen wat je vandaag hebt gedaan. 
Snel voordat de weerwolf weer wakker wordt!

Zondag 28 februari 2021
Amai, na een liefdevolle en verrassende maand zijn we bij het laatste week-
end van februari gekomen… Dit betekent dat je even mag uitrusten. Geniet 
maar van een andere hobby deze week, een leuke wandeling, een warme 
chocomelk, fietsen met een helm op, in de regenplassen dansen… Tot volgen-
de maand!

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

Een stevige linker 
De Kapoenenleiding

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php


Mang
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Rama Ikki
Hind DE DECKER

0468/156748

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Onze liefste welpen… Het! Is! Een! Nieuwe! Maand! Ennnnnn… De welpenleiding is 
weer compleet, joepieeeeee! Lees snel verder welke leuke activiteiten we allemaal gaan 
doen :)

Zondag 07 februari 2021
Wie staat daar louche te doen in de struikjes? Wat doet dit rare zakje poeder 
op de grond? Ja, jullie raden het al: vandaag spelen we het enige echte smok-
kelspel! Afspraak om 13u45 aan de lokalen. De vergadering eindigt om 
17u30. Hopelijk zitten jullie tegen dan nog niet in de gevangenis :O

Zondag 14 februari 2021
Het is vandaag Sint-Valentijn, het feest van de liefde. Natuurlijk gaan wij dit 
niet zomaar laten passeren… Deze vergadering staat helemaal in teken van 
Valentijn! Maar niet getreurd voor de welpen die geen fan zijn van dit feest en 
die grommen wanneer het woord ‘koppel’ of ‘verliefd’ uitgesproken worden, 
jullie zullen ook aan jullie trekken komen ;) Afspraak aan de lokalen van 
13u45-17u30.

Zondag 21 februari 2021
Paraguay, Antarctica, Indonesië, Spanje, China, Zweden, Gabon, … Vandaag 
reizen we de hele wereld rond met een Reis-Rond-De-Wereld-Spel! Kom van 
13u45 tot 17u30 naar de lokalen en vergeet jullie open mind niet.

Zondag 28 februari 2021
Jullie weten ondertussen wel hoe het gaat… Op de laatste zondag van de 
maand is er jammer genoeg geen vergadering :(

Tot in maart! <33

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

Een stevige linker 
De Welpenleiding

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag lieve wolven, we zijn blij dat we jullie nog steeds wekelijks mogen zien ondanks de 
nieuwe maatregelen. We hopen jullie ook!

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Zondag 07 februari 2021
Voor vandaag hebben we een super coole 1 tegen allen voorbereid. Wat houdt 
dit in? Door de nieuwe coronamaatregelen moeten we de groep in twee split-
sen. Groep 1 speelt tegen groep 2 en omgekeerd. De twee groepen moeten 
bepaalde opdrachten zo snel mogelijk volbrengen. It’s a race against the time! 
Voor deze komende weken spreken we weer aan de oude lokalen af en dit op 
de gewoonlijke uren (13u45-17u30).

Zondag 14 februari 2021
Vandaag spelen we een aantal originele kleine spelletjes (zoals weerwolven) 
uitgewerkt naar een versie die we in levenden lijve zullen spelen. Dit uiter-
aard ook in twee verschillende groepen… Ook nu spreken we om 13u45 af aan 
de oude lokalen. Tot dan!

Zondag 21 februari 2021
Deze vergadering hebben we een reuze versie gemaakt van het gezelschapsspel 
Risk. Alles is al goed voorbereid en nu hebben we enkel nog jullie enthousi-
asme nodig! We spreken weer af op de normale uren en de normale locatie.

Zondag 28 februari 2021
Helaas is er deze zondag geen vergadering aangezien het de laatste zondag 
van de maand is.  

Tot in maart!

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

Een stevige linker 
De Wolvenleiding

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

E-I-N-D-E-L-I-J-K zien we jullie terug! Weg met de uitspraken “Spiesbok we zien je 
niet” of “Alpaca je bent gemute”. Vanaf nu kunnen we jullie weer in levenden lijve terug-
zien! We gaan deze maand met twee bubbels werken. Bubbel 1 bestaat uit de patrouille 
van de Wolven en Panters. Bubbel 2 bestaat uit de patrouille van de Tijgers en Leeuwen 
(zie mail voor specifieke verdeling). 

Deze maand maken 24 jonggivers zich 
klaar om de saboteur onder hun te ont-
maskeren. Wie werkt de opdrachten te-
gen? Wie zorgt ervoor dat er geen geld 
verdient kan worden? Kom het ontdekken 
in ons De Mol spel! Misschien levert deze 
woordzoeker een tip op…

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Zondag 07 februari 2021
We starten deze week met de eerste opdracht in het De Mol spel. Zorg ervoor 
dat je alle verdachte acties goed observeert! Mogelijks vindt er vandaag al 
een eliminatie plaats…  Bubbel 1 (Wolven en Panters) wordt buiten verwacht 
aan metrohalte Hankar. Bubbel 2 (Tijgers en Leeuwen) wordt aan de trappen 
van de kerk (Onze-Lieve-Vrouw-van-Vogelzang) verwacht. Jullie zullen elkaar 
nodig hebben dus zorg ervoor dat je op de juiste plek staat!

Zondag 14 februari 2021
Vijn jullie al een stapje dichter bij het ontmaskeren van De Mol? Vandaag is 
er weer een gelegenheid om nuttige tips te verzamelen! Door een tocht met 
opdrachten tot en goed einde te brengen en door te vertrouwen op de an-
dere bubbel valt er weer veel geld te verdienen. Afspraak voor bubbel 1 aan 
bushalte Thieffry (Bus 36 richting Konkel). Bubbel 2 spreekt af aan de 
bushalte Boileau (Bus 36 richting Konkel).

Zondag 21 februari 2021
Vandaag is jullie laatste kans om de Mol te ontmaskeren! Zorg dat je vertrou-
wd bent met morse en vuur maken, wie weet komt dat nog goed van pas… 
Bubbel 1 spreekt af aan bushalte Meeuwen richting Konkel. Bubbel 2 
spreekt af aan bushalte Meeuwen richting Schuman.

Zondag 28 februari 2021
Na een speurtocht van 28 dagen is het even tijd om te rusten en daarom is 
er vandaag geen scouts.

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php


Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Dag givertjes, 
na een reusachtig lange tijd online te moeten vergaderen kunnen we eindelijk eens terug 
in real life afspreken. We hebben voor jullie drie leuke zondagen in petto waar jullie 
ondertussen ook al zelf wel wat over gehoord hebben. De volgorde van de activiteiten 
kan verschillen van wat er in de totem staat, maar dan lezen jullie het wel in de insta-
groep! :)

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 07 februari 2021
Vandaag spelen we een ongelooflijk groot en leuk stadsspel! Kom allemaal 
zeker af want dit is HET moment om iedereen nog eens terug te zien.

Zondag 14 februari 2021
We organiseren vandaag onze eerste grote geldactie voor buitenlands kamp. 
Meer info vinden jullie in de groep op Instagram!

Zondag 21 februari 2021
Vandaag organiseren we voor Valentijn nog eens iets in eigen buurt! Kom af 
voor een grote speurtocht waarvoor we zoveel mogelijk brainpower nodig 
gaan hebben!

Zondag 28 februari 2021
Laatste zondag van de maand, geen vergadering!

Vergeet niet om in te schrijven voor je naar de vergadering komt. Dit 
moet elke week gebeuren (ten laatste vrijdag 19u00!)

Een stevige linker 
De Giverleiding

mailto:givers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/inschrijvingen_corona.php



