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Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘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 vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine
daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige
mensen in een rechtvaardige wereld.’
Met de steun van

voorwoord
Beste Totemlezer,
November is aangebroken, de maand van de blaadjes, de wind en het koude
weer. Maar dat houdt ons zeker niet tegen om er een topmaand van te maken! Doe lekker warme kleren aan wanneer je naar de vergadering komt om
het koude weer te trotseren.
Vorige maand hebben we kunnen genieten van het eerste scoutsweekend van
het jaar. Zeker geslaagd! Hopelijk zijn jullie nu niet bang van jullie leiding en
hun enge halloweenkostuums :))
Deze maand organiseren de givers ook een frietjesavond!! Iedereen is welkom
op zaterdag 13 november vanaf 17u00. Hun lekkere zelfgemaakte frietjes zijn
zeker niet te missen! Meer informatie vind je op onze site.
Vergeet ook niet te verwittigen als je niet kan komen naar de vergadering.
Dat kan via het afzeggingsformulier op de website.
Jammer genoeg is het aantal coronagevallen aan het stijgen. Wees dus voorzichtig. Blijf ook zeker thuis als je je ziek voelt of iemand in jouw omgeving
positief/hoogrisicocontact is.
Hopelijk tot snel!
Een stevige linker,

- labrador

Hey hey liefste kapoentjesss. Na een geslaagd weekend zijn we eindelijk in november.
Brrrrr… het is echt wel koud hoor, dus trek maar je warme kleren aan!

Zondag 07 november 2021

Tijd om in actie te schieten kapoentjes! Vandaag spelen we een avontuur spel in
het bos. Trek kleren aan die lekker vuil mogen worden. Afspraak om 14u aan de
lokalen.

Zondag 14 november 2021

Zoom zoom vroom vroom vandaag is het stepvergadering! Neem allemaal jullie
step mee om super snelle en leuke parcours te testen. Als je geen step hebt, laat
het ons dan gerust weten en wie er misschien twee heeft ook

Zondag 21 november 2021

Vandaag spelen we een super leuk klassiek scoutspel namelijk één tegen allen!
Kom zeker af want er zijn super leuke opdrachtjes die jullie te wachten staan.
Afspraak om 14u aan de lokalen.

Zondag 28 november 2021

Laatste zondag van de maand, dus er is geen vergadering.

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen.
Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Labrador

Sara GENNOTTE
0477/542991

Regenboogvis
Ines BAKELANDT
0486/304841

Rivierdolfijn
Max STEURS
0493/766245

Hey lieve welpjes, hopelijk zijn jullie bekomen van het weekend om er deze maand weer
in te vliegen! We zien jullie allemaal zondag 7 november terug voor het begin van een
super scoutsmaand!

Zondag 07 november 2021

Ben jij een goede boef of ben je beter in het vangen van boeven? Kom het
vandaag tijdens te weten tijdens het grote Boeven en Politie spel. Afspraak op
de gewone uren aan de lokalen.

Zaterdag 13 november 2021

De givers organiseren vandaag een heerlijke frietjesavond. Zeker komen als je
lekkere zelfgemaakte frietjes wilt eten! Meer informatie vinden jullie op onze site.

Zondag 14 november 2021

Vandaag gaan we een heel speciale quiz spelen…. Train jullie kaken al maar want
jullie gaan mogen kauwen! Afspraak op de gewone uren.

Zondag 21 november 2021

Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing. Jullie ouders zullen nog een
mail krijgen met extra informatie. Ben je ook benieuwd? Zeker komen! Afspraak
op de gewone uren.

Zondag 28 november 2021

Het is de laatste zondag van de maand dus is er geen scouts.

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen.
Een stevige linker
De Welpenleiding

Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Kigo
Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Bandar Log

Loïc CARBONNELLE
0471/483634

Hati

Sterre BEZUIJEN
0468/464796

Yooooo liefste wolveeeeen! Dit is de toteeeeeeem van de maaaaaaaand Novembeeeeeer!! Let’s go!!!

Zondag 07 november 2021

Voor deze eerste vergadering van de maand gaan we heel veel sporten omdat we
aan de Olympische spelen deelnemen! Jaja, je hebt het goed gehoord, we gaan
naar Tokio. Wie zal er de meeste medailles winnen? Kom naar deze vergadering
om dat te ontdekken!
P.S.: breng zeker een sportoutfit en een drinkbus mee!

Zaterdag 13 november 2021

Deze zaterdag is het … FRIETJESAVOND!! Kom allemaal lekkere frietjes eten die
de givers gaan bakken. Ook zin in een frikadel? Wees dan zeker aanwezig op
zaterdag!

Zondag 14 november 2021

Zin in een zoektocht in Sint-Pieters-Woluwe? Dan is het spel van vandaag the
place-to-be voor jou. We gaan een spannende zoektocht doen in de wijk van de
lokalen!

Zondag 21 november 2021

Nu dat het een beetje koud wordt gaan we allemaal samen gaan knutselen in de
lokalen. Yeah! Vergeet zeker je creativiteit niet

Zondag 28 november 2021

Deze week is er jammer genoeg geen vergadering … Tot volgende week Wolven!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen.
Een stevige linker,
De Wolvenleiding

Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Rama
Beo

Amira CRESSATO
0468/231043

Sahi

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Baloe

Luigi CAPOBIANCO
0478/938265

Kaa

Maxine OFILI
--

Na een geslaagd weekend, bergen we onze galakleren op en trekken we ons scoutsuniform weer aan. De leiding heeft namelijk deze maand weer een drukke planning voor
jullie klaarstaan. Laat jullie zeker niet afschrikken door het koude weer dat er aankomt,
want het beloven spannende weken te worden!

Zondag 07 november 2021

Zet je horloge juist en trek je snelste schoenen aan want vandaag spelen we een
groot minutenspel in de metro van Brussel. Vergeet zeker jullie MIVB-abonnement en goed humeur niet!

Zaterdag 13 november 2021

Vandaag is het frietjesavond! Kom allemaal heerlijke zelfgemaakte frietjes eten
om zo ook de givers te steunen. Sfeer gegarandeerd!

Zondag 14 november 2021

Haal je innerlijke Picasso, Dali en Mondriaan boven want vandaag spelen we het
grote Mastermind Kleurenspel. Afspraak aan de lokalen op de normale uren.

Zondag 21 november 2021

Deze zondag heeft de leiding een speciale uitstap in petto. Zin om te weten te
komen wat dat inhoud? We spreken af om 14u30 aan station Brussel-Luxemburg…

Zondag 28 november 2021

Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Sneeuwstormvogel
Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Saluki

Helena WOYTE
0472/191649

?

Zondag 07 november 2021

Dag givertjes, hopelijk zijn jullie onafhankelijk genoeg want vandaag gaan jullie
zelfstandig opstap in het stad. Daar zullen jullie jullie eigen en elkaars grenzen
moeten verleggen door een experimentele versie van één tegen allen te spelen.
Afspraak om 14u00 aan de lokalen zoals gewoonlijk. Vergeet jullie gsm en MIVB-abonnement niet!

Vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 november 2021

Zoals jullie al weten is het dit weekend frietjesavond. We verwachten jullie dan
ook op vrijdag om 18u00 aan de lokalen om alles voor te bereiden. Op zaterdag
beginnen we om 12u00 met alles klaar te maken. En op zondag spreken we af om
14u00 aan de lokalen zoals gewoonlijk om alles op te ruimen. Wees er zeker bij
want we hebben iedereen nodig!
Indien je echt niet kan komen, verwittig ons dan goed op voorhand zodat we
dag kunnen anticiperen. Neem ook zeker jullie frietketels mee als jullie er een
hebben.
Ps: maak allemaal reclame voor onze frietjesavond zodat het een groot succes
kan worden!

Zondag 21 november 2021

Dag givertjes, zijn jullie al bekend met caféspelletjes? Vandaag testen we er verschillenden uit. Neem allemaal jullie fiets mee want we gaan samen trekken naar
verschillende locaties. Geen fiets = probleem! Voor de rest is de afspraak om 14u
aan de lokalen.

Zondag 28 november 2021

Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Kauw
Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Tagoean

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

