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Beste Totemlezer 

Van harte welkom in de maand mei! Haha nee, mopje :D. We zijn aanbeland 
in de maand april! Zonder een 1 aprilmop of wat humor overleef he de maand 
april zeker niet! 

De laatste tijd is gezondheid een belangrijk onderwerp, daarom heb ik een 
leuk weetje voor jullie: lachen maakt je gezond! Lachen helpt namelijk het 
immuunsysteem en activeert witte bloedcellen. Deze zorgen ervoor dat virus-
sen, bacteriën en parasieten worden vernietigd. Daarnaast maakt lachen je 
ook aantrekkelijker. Door veel te lachen train je je kaakspieren onbewust en je 
huid krijgt een betere doorbloeding waardoor je meer gaat stralen! Redenen 
genoeg dus om zeker deze maand nog meer te lachen en grappen uit te halen 
dan gewoonlijk. 

Wat is de grappigste mop die jij kent? Die willen jouw leiding en mede-leden 
zeker horen op jullie daguitstap op 11 april (de tijdstippen verschillen per 
groep, lees goed de totem). Als je na de daguitstap nog een betere mop vindt, 
kan je hem ook tijdens de vergadering van 18 april vertellen. Let op, 4 april is 
er géén vergadering want dan is het Paaszondag, maar als je echt niet kan 
wachten met een mop te vertellen en goed humeur te verspreiden kan je een 
mail of een berichtje sturen naar onze Instagram pagina (@scoutsreynaertbe-
atrijs), waar de leiding graag met veel lachende emojis zal antwoorden! 

Een stevige linker (elleboog) 

P.S.: als je nog wat redenen zoekt om meer te lachen… 
https://blog.stannah.be/nl-be/gezondheid/lachen-gezond-ontdek-de-voor-
delen-voor-lichaam-en-geest/
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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://blog.stannah.be/nl-be/gezondheid/lachen-gezond-ontdek-de-voordelen-voor-lichaam-en-geest/ 
https://blog.stannah.be/nl-be/gezondheid/lachen-gezond-ontdek-de-voordelen-voor-lichaam-en-geest/ 
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Beo
Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Dag allerliefste kapoentjes! De zon schijnt en daar gaan wij van genieten. Er zijn deze 
maand maar 2 vergaderingen maar we zullen die dubbel zo tof maken. ☺

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 04 april 2021
Geen vergadering. Vrolijk Paasfeest! 

Zondag 11 april 2021
Vandaag is het een speciale vergadering. We spelen een gigagroot paasspel 
in het park!! Hebben jullie de paashaas gezien en de chocolade-eitjes? Kom 
zeker meezoeken want wij hebben jullie hulp nodig! Misschien eet iemand 
anders de eitjes op als we niet snel genoeg zijn… 

Jullie worden verwacht van 10u30 tot 17u30. Neem dus ook een lunchpa-
kket mee! Afspraak aan de lokalen (ook voor het ophalen). 

Zondag 18 april 2021
We toveren jullie om tot echte kunstenaars want we gaan op kunsttocht! We 
gaan schilderen, met krijt tekenen en nog veel toffe dingen doen. Trek dus 
kleren aan die een beetje vuil mogen worden. Afspraak aan de lokalen om de 
gewone uren (14u00 tot 17u30). 

Zondag 25 april 2021
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering. We zien elkaar terug in 
mei! 

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 liefste welpjes! April staat voor de deur en jullie weten wat dat betekent... een nieu-
we maand vol scoutsactiviteiten! Lees deze totem en ontdek wat we deze maand gaan 
doen... Zou de paashaas langskomen...? Trouwens, vergeet niet om jullie elke verga-
dering in te schrijven. Zo kunnen wij ons al verheugen op jullie, onze leukste en liefste 
welpen. ☺

Zondag 04 april 2021
Vrolijk Pasen! We zien jullie vanaf volgende zondag, smikkel nu maar van 
jullie paaseitjes :)

Zondag 11 april 2021
Normaal gezien gingen we rond deze tijd op weekend, maar dit kan jammer 
niet doorgaan wegens de huidige maatregelen. Daarom gaan we een te coole 
daguitstap doen deze vergadering! 

Wat we exact gaan doen blijft een grote verrassing, maar we zien jullie om 
10u00 stipt aan het Centraal station ;). Kleed jullie aangepast aan het 
weer maar zeker warm genoeg natuurlijk en neem ook 5€, een lunchpakket 
en een handdoek mee. De vergadering eindigt om 17u45, weeral aan centraal. 

Het is ten slotte ontzettend belangrijk om je voor deze vergadering op tijd in 
te schrijven! 

Zondag 18 april 2021
Deze vergadering gaan we een klassiek scouts spel spelen dat we nog niet 
vaak hebben gespeeld dit jaar, nameliiijjjkkk…. STRATEGO! Kom de echte 
smaak van de scouts proeven. We zien jullie, onze infiltranten, sergeanten en 
verkenners, van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen.

Zondag 25 april 2021
De laatste zondag van de maand, we zien jullie terug in mei! Tot dan lieve 
welpen <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 Wolfjes,
Het is weer lente, dat betekent dat we gaan genieten van het super mooie weer! Helaas 
zijn de maatregelen weer verstrengd, maar dat houdt ons en hopelijk jullie ook niet te-
gen om te komen. Niet vergeten om tijdig het inschrijvingsformulier in te vullen! Want 
als de bubbel vol is dan kan er niemand meer bij.

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Zondag 04 april 2021
Vandaag is Pasen, er is dus geen vergadering. Geniet ervan en tot volgende 
week!

Zondag 11 april 2021
Vandaag is een speciale dag want we gaan naar een avonturenpark! Wij, 
de wolvenleiding, wilden al lang zo iets organiseren, maar dit ging moeilijk 
doen door de corona maatregelen. Maar eindelijk is het zo ver! Aangezien de 
maatregelen weer verstrengd zijn, mogen we helaas maximaal met bub-
bel van 10 zijn. Het is dus deze keer zeker zeer belangrijk om zich goed op 
voorhand in te schrijven, want wie zich als eerst inschrijft krijgt voorrang. 
Ook zou ik jullie graag vragen om een bevestigingsmail te sturen naar 
henri.vanstad@gmail.com zodat ik jullie kan informeren indien er geen 
plaats meer over is, wat hopelijk niet het geval is natuurlijk.

Verder spreken we af om 09u30 aan Etterbeek station en jullie daar ook 
kunnen worden opgehaald om 17u30. Wat neem je mee: een middagmaal, 
een drinkbus, perfect uniform (hemd + das) en 15€ voor het vervoer en 
de activiteit, de scouts betaalt de andere helft. 

Indien er nog vragen zouden zijn, kan u ons gerust contacteren. 

Zondag 18 april 2021
Omdat het al lang geleden is, spelen we vandaag een authentiek scouts spel. 
Sommigen onder jullie zullen nog niet weten wat dit is, terwijl anderen het 
al doorhadden… We spelen een leventjes-spel! Na vandaag weet iedereen wat 
een echt scouts spel is ;). Afspraak om 14u aan de oude lokalen.

Zondag 25 april 2021
Laatste zondag van de maand, er is 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 Wolvenleiding

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


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Hey Jonggivers,
Wist je dat het woord april zou komen van het Latijnse woord aprire, wat openen betek-
ent? Het zou verwijzen naar de planten en de bloemen die terug beginnen groeien en 
bloeien. (Heel misschien is dit niet helemaal juist…). April wordt soms ook de gras-
maand, kiemmaand, paasmaand en eiermaand genoemd. Deze thema’s ga je ook bij de 
jonggiververgaderingen terugvinden! Kom snel te weten wat we deze maand gaan doen. 

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Zondag 04 april 2021
Deze zondag is het Pasen en dus geen vergadering. Vrolijk Paasfeest iedereen!

Zondag 11 april 2021
Iedereen klaar om te vertrekken op avontuur?! Vandaag gaan we op dagu-
itstap naar een andere stad! Trek je avonturiersbroek aan want we gaan 
Leuven verkennen. We spreken om 09u30 
af aan de bushalte van de lijnbus 351 aan 
het station Brussel-Noord. De bushalte 
bevindt zich buiten, op de foto hieronder 
kunnen jullie exact zien waar! Neem zeker 
een lunchpakket, een drinkbus, je perfect uni-
form en 7 € mee. Wees op tijd en vergeet je 
niet in te schijven :) !

Zondag 18 april 2021
Wie heeft de beste blaas-skills? Wie kan er 
het beste mikken? Wie heeft er stalen zenu-
wen? Dit en meer gaan we vandaag allemaal 
testen in het grote Blaaspijpspel! We spreken 
deze vergadering af om 14u00 aan de uitgang van het metrostation 
Heizel aan het Atomium.

Zondag 25 april 2021
Dit is de laatste zondag van de maand en er is 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 Jonggiverleiding

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


Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Gegroet givers! 
Het is na maart opnieuw tijd voor april. We gaan deze maand zoals altijd een toffe maand 
vol lente-achtige activiteiten organiseren. We hopen jullie alvast talrijk aanwezig te zien!

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 04 april 2021
Aangezien het Pasen is, zal er geen vergadering zijn. We willen iedereen de 
mogelijkheid geven om wat tijd te spenderen met de familie in de maten van 
het mogelijke :)

Zondag 11 april 2021
De lente is weer in het land en daar moeten we gretig gebruik van maken. 
Daarom hebben we besloten om er een dagje met de fiets op uit te trekken. 
Lekker gezellig en sportief. We spreken om 09u30 af aan de lokalen. Neem 
wat water en het nodige veiligheidsgerief mee (helm en fluovest). Daarnaast 
hoef je enkel nog een briefje van 5€ mee te nemen zodat de leiding jullie kan 
verwennen met een verrassingspicknick. 

Zondag 18 april 2021
Na een succesvolle praline verkoop bereiden we ons voor op een tweede geld 
inzamelactie. We gaan samen een workshop kaarsen maken volgen om onze 
creaties achteraf te kunnen verkopen. Info over welk materiaal je moet mee-
brengen volgt later nog. 

Zondag 25 april 2021
Net als elke laatste zondag van de maand, is er 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



