
Oktober 2021

Totem



voorwoord
Beste Totemlezer,

Het jaar is goed gestart na een geslaagde overgang en we hebben allemaal 
zin om jullie terug te zien!

We starten de eerste twee vergaderingen met vriendjesdag. Neem allemaal 
dus een vriend of vriendin mee op deze proefvergadering om samen een leu-
ke namiddag te beleven! Deze gaan door op 3 en 10 oktober. 

Daarnaast staat het eerste takweekend ook al te wachten. De kapoenen, 
welpen en wolven gaan samen op weekend op 23 en 24 oktober en de jong-
givers en givers gaan van 22 t.e.m. 24 oktober. Meer info over het weekend 
vind je verderop in deze totem. 

Op vrijdag 22 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. We nodigen  
jullie uit voor het jaarlijkse ontbijt bij Centraal Station. Tussen 7u en 
9u ‘s ochtends kunnen jullie genieten van een lekkere ontbijtkoek op 
het Europakruispunt en ondertussen onze scouts vertegenwoordigen.

Ten slotte organiseren de givers een eetfestijn op 13 november. Schrijf deze 
dag al zeker in jullie agenda’s. Zeker komen als je de givers wil steunen en 
tegelijkertijd wil genieten van heerlijk zelfgemaakt eten! 

Een stevige linker

- spreeuw

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

Meer informatie over het jaarthema
Jaarlied
Waar naai het kenteken? 

Jaarthema 2021-2022
Dromenland in Zicht

https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 
https://reynaert-beatrijs.be/jaarthema
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouts-en-gidsenleden/jaarthema/jaarlied#:~:text=Download%20het%20jaarlied.
https://reynaert-beatrijs.be/kentekens


Regenboogvis
Ines BAKELANDT

--

Dag allerliefste kapoenen! Wij kijken er naar uit om jullie (terug) te zien en de nieuwe 
gezichten onder jullie te leren kennen. Samen vliegen we meteen het scoutsjaar in. Deze 
maand is er zelfs een scoutsweekend gepland. Lees dus zeker wat je moet meenemen.

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Labrador

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 03 oktober 2021
Vandaag is het vriendjesdag! Neem zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen 
mee zodat ze de scouts leren kennen. Op het programma staan allerlei typische 
scoutsspelletjes, dus trek kleren aan die een beetje vuil mogen worden of tegen 
een stootje kunnen. 

Zondag 10 oktober 2021
Ahoi kapiteinen, vandaag nemen we jullie mee op ons schip voor een groot pi-
ratenspel! Ook vandaag kunnen jullie matrozenvriendjes komen proberen bij de 
scouts. Tot dan en heis de zeilen!

Zondag 17 oktober 2021
Neem vandaag je creativiteit zeker mee want we gaan knutselen! Halloween 
komt dichterbij en wij gaan ons daarop voorbereiden… 

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021
Het is scoutsweekend!!! Vergeet je verkleedkledij in thema Halloween niet! Alle 
informatie vind je op het weekendblad.

Zondag 31 oktober 2021
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet 
kan komen. 

Een stevige linker

Rivierdolfijn
Max STEURS

--

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


Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

--

Kigo

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beste welpen, met oktober is het jaar nu echt begonnen! Wees klaar want jullie leiding 
(Mus, Spreeuw en Maki) heeft voor jullie allerlei toffe spelen voorbereid. Dus wees ze-
ker aanwezig op elke vergadering want het wordt super tof!!

Zondag 03 oktober 2021
Het is de eerste vergadering van oktober en dat betekent dus dat het vriend-
jesdag is! Neem allemaal gerust maar vrienden en vriendinnen mee zodat zij de 
scouts kunnen leren kennen. Vandaag spelen we voor de gelegenheid dan ook 
bal- en plein spelen zoals jullie ze allemaal kennen, maar er zullen zeker ook 
nieuwe tussenzitten!

Zondag 10 oktober 2021
Wordt jij kapitein, luitenant of sergeant? Dat kom je vandaag te weten in een 
groot Stratego spel. Bereid je dus al maar voor op oorlog! Je kan deze vergadering 
trouwens nog steeds vrienden en vriendinnen meenemen, twijfel er zeker niet 
aan om dat te doen.

Zondag 17 oktober 2021
Een leven vol blokken… is dat wel tof in de realiteit? We duiken allemaal samen 
in een real-life Minecraft spel. Ben jij liever Steve of Alex? En ben je sterk genoeg 
om de nacht te overleven? Of zal je sterven door zombies, Skeleton of een En-
derman?

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021
Het is takweekend en het thema is… sprookjes-Halloween! We verwachten dat 
iedereen komt en zich zo goed mogelijk in thema verkleed. Meer informatie hier-
over vind je allemaal op de weekendpagina.

Zondag 31 oktober 2021
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet 
kan komen. 

Een stevige linker

Hati
Sterre BEZUIJEN

--

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


Beo
Amira CRESSATO

--

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Rama

Dag allerliefste wolven, 
Voor de nieuwe wolven, welkom bij onze tak! En voor degenen die vorig jaar al bij de 
wolven waren, hopelijk wordt het dit jaar nog leuker :) De leiding heeft super leuke 
spelletjes en activiteiten in petto voor deze maand + we gaan op takweekend met de 
kapoenen en welpen!

Sahi
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Baloe
Luigi CAPOBIANCO

--

Kaa
Maxine OFILI

--

Zondag 03 oktober 2021
Deze zondag is het vriendjesdag, dit betekent dat jullie klasgenootjes en andere 
vriendjes mee mogen nemen naar de scouts! De eerste vergadering na overgang 
is het tijd om terug in de scoutssfeer te komen. Rarara… welk iconisch spel we 
gaan spelen? We verwachten jullie om 13u45 aan de lokalen!

Zondag 10 oktober 2021
Zoals vorige zondag is het weer vriendjesdag! Deze keer gaan we de typische 
scoutsspelletjes spelen om te zien hoe “scouts” jullie zijn! We hebben veel ver-
trouwen in jullie, geen zorgen :) Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.

Zondag 17 oktober 2021
De leiding heeft niet zo aangenaam nieuws voor jullie, er is namelijk een moord 
gebeurd... We hebben dringend jullie hulp nodig om uit te zoeken wie er achter 
deze gruwelijke daad zit! We spreken af op de normale uren aan de lokalen...

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021
Hallo-ween (weer)wolfjes, zoals we in het voorwoord al beloofden, gaan we op 
takweekend! Het wordt super leuk en voor sommigen zal het de eerste keer zijn 
dat ze op weekend meegaan. Meer info vind je op het weekendblad in het mid-
den van deze Totem terug! Het thema is halloween (beste feestdag van het jaar 
eerlijk gezegd) dus neem zeker verkleedkledij mee :)

Zondag 31 oktober 2021
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet 
kan komen. 

Een stevige linker

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
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Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Hey hoi (nieuwe) Jonggivers!
Kijken jullie er even hard naar uit om het nieuwe jaar te starten als wij?
Jullie leidingsploeg is geen verrassing meer, maar de komende maanden blijven dat er-
gens wel. De maand oktober staat al voor de deur en mag dus verklapt worden. Hiero-
nder meer over de activiteiten!

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Sneeuwstormvogel
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

Zondag 03 oktober 2021
Vandaag is één van de gekende probeervergaderingen van onze scouts. Heb je 
vrienden of vriendinnen die graag naar jullie scoutsverhalen luisteren en stiekem 
jaloers zijn dat zij ze niet meemaken? Breng ze dan gerust mee en wie weet 
wordt onze jonggivertak dan nog groter! Wat mogen jullie verwachten? Vandaag 
staan er bal- en plein spelen op het programma! We spreken op de normale uren 
af aan de lokalen.

Zondag 10 oktober 2021
Ook vandaag is het een probeer vergadering dus vergeet opnieuw je vriend/
vriendin niet mee te nemen! Wie onder jullie is gepassioneerd door handel en 
landbouw? Wie van jullie kan er het beste onderhandelen of gebieden uitbrei-
den? Ben je eerder een herder, mijnwerker of landbouwer? Vandaag komen we 
daar achter met ons Kolonisten van Catan Spel! We spreken af op de gewone 
uren.

Zondag 17 oktober 2021
Nu we al twee probeervergaderingen achter de rug hebben en hopelijk nieuwe 
mensen kunnen verwelkomen in de tak, is het ook hoog tijd dat we iedereen wat 
beter leren kennen. Vandaag draait alles rond Teambuilding. Welke activiteiten 
zou de leiding voor jullie in petto hebben? Je zult zien... Tot dan! Normale uren 
aan de lokalen!

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 oktober 2021
Op vrijdag 22 oktober nodigen we jullie uit voor het jaarlijkse ontbijt bij Centraal 
Station voor Dag Van De Jeugdbeweging. Tussen 7u en 9u ‘s ochtends kun-
nen jullie genieten van een lekkere ontbijtkoek op het Europakruispunt en 
ondertussen onze scouts vertegenwoordigen.
Wie we daar zien krijgt misschieeeen een leuk extraatje op ons weekend.

En oh jawel hoor, vandaag vertrekken we ook nog eens op Takweekend! Wij heb-
ben de 72-urige scoutservaring alvast gemist maar jullie waarschijnlijk harder.
Vergeet zeker jullie super fancy uitnodiging hierboven (aka het weekendblad) niet 
te openen en zeer belangrijk: vergeet niet te komen in de verwachte dresscode!

Zondag 31 oktober 2021
Na deze typische scoutsmaand krijgen jullie deze laatste zondag van de maand 
een beetje rust. Gebruik deze goed want volgende maand wordt nog eens zo 
leuk.

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Saluki
Helena WOYTE

--

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Kauw

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Tagoean
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Beste givers, hopelijk zijn jullie klaar voor de eerste deftige maand van het scoutsjaar. 
We hebben zooo veel voor jullie voorzien en we kijken er alvast naar uit! Jullie zijn bijna 
volwassen en dit zien we ook aan de geplande activiteiten. De leiding gaat niet meer (te 
veel :P) achter jullie aanzitten!

Zondag 03 oktober 2021
Lieve givers, als eerste vergadering van de maand gaan we ons giverlokaal terug 
claimen! De oude lokalen zijn helaas niet goed opgeruimd & we gaan iedereens 
hulp nodig hebben om ze weer op orde te krijgen. Ook gaan we al een beetje 
naar de toekomst om het al eens over kamp en weekends enzo te hebben. Af-
spraak om 14u aan de lokalen.

PS: de mensen die niet aanwezig waren op overgang moeten zeker komen, an-
ders krijgen zij geen vieruurtje! ;)

Zondag 10 oktober 2021
Deze zondag gaan we een groot stadspel speken! Jullie gaan allemaal verdeeld 
zijn in groepjes & jullie zullen naar verschillende plaatsen moeten gaan. Hopelijk 
kennen jullie Brussel goed want de winnaars krijgen een beloning! Neem alle-
maal jullie MOBIB-kaart en smartphone mee (voor een keer mag je die tijdens de 
vergadering gebruiken). En doe ook jullie scoutsuniform aan, ten minste een das 
pleazzzz… Gewone uren aan de lokalen.

Zondag 17 oktober 2021
De metro’s van de MIVB zijn super handig. In ongeveer twintig minuten kan je 
heel Brussel doorkruisen. Maar… kennen jullie de haltes goed? Dat gaan we testen 
want vandaag is het Metrospel! Jullie moeten wel oppassen voor de slechteriken 
die willen stelen wat jullie hebben verdiend… Neem je MIVB-abonnement mee. 
Gewone uren aan de lokalen.

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 oktober 2021
Het is weekend! We weten dat jullie er al lang super hard naar uitkijken, maar 
wacht nog en beetje, zit het uit want 22 oktober is het zover. Al de belangrijke 
informatie staat op het weekendblad. We hopen dat jullie ondertussen, na al 
jullie scoutservaring, al behoorlijk jullie zak kunnen maken voor twee dagen. 
Vergeet jullie verkleedkledij trouwens niet want anders worden jullie gestraft! 
(sorry G’s….)

Zondag 31 oktober 2021
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 

mailto:givers%40reynaert-beatrijs.be?subject=



