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Totem



voorwoord
Beste ouders en totemlezers, 

We hopen dat jullie een fijne Krokusvakantie hebben gehad ondanks de huidi-
ge situatie. Hierover gesproken, in maart gaan we de eerste trieste verjaardag 
van Covid-19 “vieren”…

Inderdaad, al een jaar lang zijn onze gewoontes helemaal veranderd waar-
door onze vergaderin-gen anders zijn dan vroeger. Toch doen we ons best 
om onvergetelijke vergaderingen te organi-seren! Als we terugblikken naar de 
maand februari dan bevatte die ook wat verassingen. Dankzij de koudegolf 
konden we gaan sleeën en een week later hadden sommige leden een t-shirt 
aan op de vergadering! Gek toch?! Natuurlijk hopen we dat de maand maart 
ook zonnig zal zijn.

Deze maand verkopen de givers pralines via de website ten voordele 
van hun buitenlands kamp! Surf snel naar https://www.reynaert-beat-
rijs.be/pralines.php om een bestelling te plaatsen. 

Tot slot een kleine herinnering, door de maatregelen moeten de vergaderin-
gen in bubbels van 10 leden doorgaan. Het is nog steeds van groot belang om 
u zich online aan te melden. Vergeet je niet elke week in te schrijven. Als de 
inschrijving goed gelukt is, ontvangt u normaal gezien een registratiebeves-
tiging via mail. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Een stevige linker

- tagoean

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


Beo
Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Hey kapoenen, 
Het is nu al maart en het wordt steeds warmer. Deze maand gaan we super toffe dingen 
doen dus vergeet jullie zeker niet in te schrijven!

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 07 maart 2021
Vandaag gaan we het verhaal verkennen van een alien. Dit doen we met de 
step in het park. Neem dus zeker een step mee! Als je geen step hebt, laat het 
ons weten en dan regelen we er één voor jou. Indien je toevallig een extra 
step thuis hebt liggen, laat het ons weten zodat we die aan iemand zonder 
step kunnen lenen.

Zondag 14 maart 2021
Vandaag doen we daguitstap naar het Rood Klooster. We gaan daar naar de 
speeltuin en het klooster bezoeken. We spreken dus ter plaatse af. Er volgt 
nog een mail met meer informatie qua locatie en tijd :)

Zondag 21 maart 2021
** AANDACHT AANDACHT DIT TEKSTJE IS NIET BESCHIKBAAR VOOR NORMALE 
MENSEN. WE HEBBEN ONZE SUPERHELDEN NODIG!!! WE VERWACHTEN JULLIE 
OP TIJD AAN DE LOKALEN **

Zondag 28 maart 2021
Laatste zondag van de maand dus 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 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: 

Dag lieve & coole & leuke & slimme welpen. De maand maart is aangebroken en dit 
betekent een nieuwe maand op de scoutskalender vol geweldige activiteiten! Lees maar 
snel verder & ontdek wat er deze maand op het progamma staat, maar vergeet jullie ze-
ker niet in te schrijven :)

Zondag 07 maart 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 14 maart 2021
Deze vergadering gaan we iets speciaal doen! We verklappen nog niet wat, 
maar bereid je alvast voor op veel plezier en zelfs glijbanen! Afspraak aan de 
lokalen van 13u45 tot 17u30.

Zondag 21 maart 2021
Vandaag vergaderen we op de eerste dag van de lente en dit moet gevierd 
worden! Zijn jullie klaar voor HET lentefeest van de welpen? Jullie weten niet 
wat jullie te wachten staat... We zien jullie om 13u45 bij de lokalen.

Zondag 28 maart 2021
Laatste zondag van de maand dus 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 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: 

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! 
Vergeet jullie niet op tijd in te schrijven. Niet ingeschreven = niet deelnemen aan de 
vergadering.

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Zondag 07 maart 2021
*Ping Ping*

We gaan vandaag fietsen! In oktober hadden we een fietsvergadering gepland 
maar die kon jammer genoeg niet doorgaan door het slechte weer. Hopelijk 
gaat het vandaag niet onverwacht beginnen regenen en kan de vergadering 
wel doorgaan. 

Wat heb je nodig: een fiets (logisch), helm, fluohesje, eigen drinkfles, 
jullie beenspieren en goed humeur ;) Afspraak tussen 13u45 en 14u00 aan de 
oude lokalen.

Zondag 14 maart 2021
We zijn nog steeds in thema sportief… Vandaag is de bal en plein spelen - 
sportdag – wedstrijd.  Sportieve kledij mag maar moet niet. Afspraak tussen 
13u45 en 14u00 aan de oude lokalen.  Tot dan!

Zondag 21 maart 2021
Omdat het al lang geleden was, spelen we vandaag een authentiek scouts 
spel.  Sommigen onder jullie zullen niet weten wat dit is, terwijl anderen al 
door hadden dat dit een leventjes-spel zal zijn. Na vandaag zal niemand meer 
twijfelen wat een echt scouts spel is.  Afspraak tussen 13u45 en 14u00 aan de 
lokalen. (De oude lokalen.)

Zondag 28 maart 2021
Laatste zondag van de maand, geniet ervan!

Tot volgende week.

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

De maand maart wordt een maand van goed weer & leuke activiteiten! Ben jij ook zo be-
nieuwd naar wat we gaan doen? Bekijk dan zeker de totem van deze maand. We werken 
nog steeds met de twee bubbels dus vergeet je niet elke week in te schrijven zodat we 
weten met hoeveel jullie komen! Bubbel 1 spreekt elke vergadering af aan bushalte 
Meeuwen richting Konkel. Bubbel 2 spreekt af aan bushalte Meeuwen richting 
Schuman.

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Zondag 07 maart 2021
Pas op! Er vliegen projectielen door het bos! Wil jij ook weten wie de beste 
scherpschutter is of wie het beste tactisch inzicht heeft? Kom dan zeker op 
tijd naar de vergadering want we spelen een jonggiverpaintball! We eindigen 
om 17u30 aan de kerk.

Zondag 14 maart 2021
Trek vandaag je sportieve kleren maar aan want we gaan fietsen ☺. Om 14u 
wordt je verwacht met: je fiets, helm en een fluovest. Indien je geen fiets ter 
beschikking hebt, contacteer ons dan zeker en dan proberen we samen een 
oplossing te zoeken. We eindigen om 17u30 aan de kerk.

Zondag 21 maart 2021
Deze vergadering trekken we naar Brussel-centrum en testen we welke jong-
giver het beste geheugen heeft en de stad het beste kent. Jullie worden om 
14u aan de lokalen verwacht met jullie MIVB abonnement. Jullie mogen alleen 
naar huis vanaf het centrum maar laat dan zeker iets weten! 

Zondag 28 maart 2021
Dit is de laatste zondag van de maand dus er is geen vergadering. Tot in april!

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 Jonggiverleiding

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


Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Een nieuwe maand vol met leuke en echte(!!!) activiteiten. Lees snel verder om te weten 
te komen wat we gaan doen! Hierbij ook een kleine reminder om je steeds in te schrijven 
voor de vergaderingen via de site en iets te laten weten als je niet kan komen.

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 07 maart 2021
Met de metro gaan jullie opzoek naar het juiste drankje… Via Instagram krij-
gen jullie jullie startpunt, dus houd dat goed in de gaten!

Zondag 14 maart 2021
Vandaag maken we een late winter/vroege lente-wandeling in het Zoniën-
woud. De plaats en tijd waar we afspreken volgt nog.

Zondag 21 maart 2021
Jullie mogen jullie Deliveroo-skills bovenhalen want vandaag we brengen de 
verkochte pralines rond! Neem dus je fiets mee ;)

Zondag 28 maart 2021
Laatste zondag van de maand, geniet van je vrije dag.

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



