
Februari 2022

Totem



voorwoord
Beste Totemlezer,

Februari betekent het einde van de examens voor de leiding. Dat betekent 
dus ook dat alle leiding terug aanwezig zal zijn, behalve Mus en Tagoean na-
tuurlijk, die ondertussen op Erasmus zijn vertrokken :(

In dit voorwoord herhalen we ook de opgelegde COVID-19 maatregelen nog 
eens. Voor de duidelijkheid: 
• Voor de vergaderingen die buiten doorgaan zijn mondmaskers NIET 

verplicht.
• Voor de vergaderingen die in een afgesloten ruimte, dus binnen, plaats-

vinden moeten alle leden vanaf 6 jaar WEL een mondmasker dragen. 

Zondag 20 februari zullen alle takken, behalve de jonggivers (!) op uitstap 
gaan. Lees daarom de onderstaande Totem voor meer info!

De overige vergaderingen zullen weer op de gewone uren plaatsvinden, met 
andere woorden om 14u00.

Vergeet ons ook zeker niet te laten weten wanneer je niet kan komen via ons 
afzeggingsformulier op de website: https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen 

Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig deze maand!

Een stevige linker,

- maki

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


Regenboogvis
Ines BAKELANDT

0486/304841

Het nieuwe jaar nam weer een vliegende start. Het is alweer februari. We hopen jullie 
weer veel te zien en samen leuke spelletjes te spelen. Veel groetjes van jullie leiding

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Labrador

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 06 februari 2022
Heb jij die pet in de boom zien hangen? Heb jij die schoen gezien in het konij-
nenhol? Vandaag doen we een zoektocht in Wolulandia! We verwachten dan ook 
echte avonturiers. Wie weet hebben jullie na vandaag een nieuwe kledingstijl?! 
Kom allemaal in jullie eigen stijl naar de scouts, wees origineel maar vergeet jullie 
mooie das zeker niet ;)

Zondag 13 februari 2022
Het is morgen Valentijn! De dag van de liefde en de vriendschap. Vandaag gaan 
we een keicoole koppelstrijd aan. Spannend!!!!

Zondag 20 februari 2022
Vandaag is een super speciale dag. Ter vervanging van het groepsweekend gaan 
we vandaag op DAGUITSTAP! Het is nog een verrassing waar we precies heen 
gaan, maar er volgt nog een mail met alle informatie. 
We zijn van ongeveer 10 uur tot 18 uur weg, maar de precieze uren zullen 
in de mail staan. Neem zeker een lunchpakket en drinkbus mee en doe ook 
warme kleren aan. 
Laat ons weten als je geen mails van de scouts ontvangt via sms, onze nummers 
staan hieronder!

Zondag 27 februari 2022
Laatste zondag van de maand, tot snel leukste kapoenen! 

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

Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Rivierdolfijn
Max STEURS

0493/766245

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


Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Kigo

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag welpen, de maand februari is aangebroken dus dat betekent... nog meer scouts 
plezier! Deze maand gaan we een aantal leuke activiteiten doen en we hopen dat jullie 
allemaal kunnen komen Tot snel en groetjes van jullie welpenleiding.

Zondag 06 februari 2022
Lieve welpen, vandaag gaan we samen met de wolven een leuke activiteit doen... 
Als jullie heel benieuwd zijn, kom dan zeker naar deze vergadering! Afspraak om 
14u aan de lokalen. Tot dan :)

Zondag 13 februari 2022
Weten jullie welke dag het morgen is? Ja, het is Valentijn! Vandaag spelen we 
bijgevolg het grote Valentijnsspel. We hopen dat jullie vandaag komen met heel 
veel liefde voor al <33

Zondag 20 februari 2022
Door de huidige corona omstandigheden gaan we in de plaats van op weekend 
een daguitstap doen. Wij gaan vandaag met de wolven op stap. We verwachten 
jullie om 11u00 aan het station Brussel-Noord en van daaruit vertrekken we 
samen naar Technopolis. Gelieve 10 EUR mee te nemen voor de activiteit. We zijn 
om 18u00 terug aan Brussel-Noord waar jullie weer kunnen opgehaald worden.

Zondag 27 februari 2022
Het is de laatste vergadering van de maand dus vandaag is er jammer genoeg 
geen scouts... Geniet van jullie vrije zondag en we zien jullie volgende week!

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

Een stevige linker
De Welpenleiding

Hati
Sterre BEZUIJEN

0468/464796

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


Beo
Amira CRESSATO

0468/231043

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Rama

Dag lieve wolven, de maand februari wordt een maand met leuke activiteiten en met zelfs 
een beetje romantiek in de lucht… Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 

Sahi
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Baloe
Luigi CAPOBIANCO

0478/938265

Kaa
Maxine OFILI

--

Zondag 06 februari 2022
Bijna Valentijn… Wat is er leuker dan mensen liefde geven en hun hart laten 
smelten op Valentijn? Vandaag gaan we allerlei lekkers maken in de naam van 
de liefde die we dan volgende week zullen verkopen. Op deze manier kunnen we 
ook geld inzamelen voor een paar leuke activiteiten op kamp! Breng dus jullie 
romantische zieltjes mee deze zondag want we spreken af om de gewone uren 
aan de lokalen. 

Zondag 13 februari 2022
Eindelijk is het zo ver! Het werk dat we vorige week verricht hebben, zal deze 
week zorgen voor beloningen. Deze vergadering gaan we naar de stad om onze 
lekkere Valentijnssnacks te verkopen. Vergeet zeker jullie MIVB-abonnement 
niet mee te nemen. Afspraak om 14u00 aan de lokalen. Tot dan!

Zondag 20 februari 2022
Vandaag is een buitengewone dag want we gaan naar Technopolis! Hopelijk zijn 
jullie super gemotiveerd om allerlei nieuwe dingen te ontdekken. We spreken af 
om 10u45 aan Brussel-Noord en jullie worden daar opgehaald door jullie oud-
ers om 18u00. Wat neem je mee: drinkbus, lunch, perfect uniform (hemd/trui 
+ das + groene broek) en 10 EUR voor de activiteit. 

Zondag 27 februari 2022
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,
De Wolvenleiding

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


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Gegroet jonggivers, na een maandje van jullie leiding gescheiden te zijn door onze exa-
mens, is het eindelijk weer tijd voor een grote reünie! In de maand februari hebben we 
daar het ideale programma voor in elkaar gestoken. 

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Zondag 06 februari 2022
Ongeveer twee jaar geleden speelden we het grootte pandemiespel en blijkbaar had-
den we toen een heel vooruitziende blik :’( . Gelukkig hebben we al een heleboel miserie 
nu achter de rug. We blikken daarom vooruit en spelen vandaag het grootte POST 
PANDEMIE spel! Afspraak aan de lokalen mét je MIVB-abonnement en mondmasker.

Zondag 13 februari 2022
“Nummer 1302 wordt verwacht aan de beenhouwerij. Le numéro 1302 est attendu à 
la boucherie.” Dit legendarische zinnetje kennen we vast wel allemaal van de Colruyt, 
maar is deze supermarktketen ook echt zo legendarisch? Of zijn winkels zoals de ALDI, 
Albert Heijn, Cora, Delhaize, Lidl enzo net zo cool? Kom het ontdekken in ons reuze 
Supermarkten metro-battle spel! Ook deze week hebben dus jullie MIVB-abonnement 
en mondmasker nodig. Afspraak om 14u00 aan de lokalen.

Zondag 20 februari 2022
Vandaag zwaaien we de andere leden uit die op daguitstap vertrekken. We laden 
onze batterijen op want volgende week is het aan ons; bijgevolg geen scouts!

Zaterdag 26 februari 2022
Jonggivers en boomknuffelaars verenig u! Vandaag gaan we op daguitstap naar 
Brugge joepieeee…  “Hoezo boomknuffelaars, leiding? Brugge ligt toch dicht bij 
de zee?”. Dat is juist, beste leden! Maar wij gaan helpen een scoutsbos aan te 
planten bij andere scouts uit de buurt. Maar voordat we onze spierballen uit 
de mouwen halen, gaan we eerst Brugge onveilig maken met een mega cool 
stadsspel. We spreken om 9u05 af aan het station Brussel-Centraal, in de 
grote hal. Wees op tijd want anders mis je de trein… Tegen 18u45 zijn we terug 
in het station. Indien er vertragingen zijn communiceert de leiding dit via mail! 
Wat neem je mee?
• Laarzen (we gaan naar de modder)
• Lunchpakket + drinkbus
• Vieruutje wordt door ons voorzien maar we zijn lang onderweg dus een ex-

tra snack kan geen kwaad!
• 10 EUR voor de treintickets
• Mondmasker
• Regenjas + warme kleren

Dat was het voor deze maand! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig want we kun-
nen niet wachten om jullie terug te zien :)

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

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Saluki
Helena WOYTE
0472/191649

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

0495/771656

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Tagoean
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Beste giverssss! Deze maand staan er weer een tal van nieuwe, leuke vergaderingen op 
jullie te wachten gemaakt door jullie nieuwe leidingsploeg ;) 

Zondag 06 februari 2022
Ondanks dat jullie leiding nu lesvrije week heeft, staat er nog steeds een verga-
dering op de planning. Voor vandaag is het een klein groepsspel samen met de 
jonggivers. 

Jullie worden voltallig, in uniform verwacht aan de lokalen (minstens met een 
das en groene broek!) om 14u00. De vergadering eindigt om 17u30.

Zondag 13 februari 2022
Een bosspel, stadspel of metrospel zal het niet worden vandaag. Wel een spel 
dat we op verplaatsing in de stad zullen spelen. Een XL-versie van de bekende 
Hunger Games.  
Jullie worden om 14u aan de scouts lokalen verwacht en vertrekken van hieruit 
samen naar de stad. Vergeet jullie MIVB-abonnement dus zeker niet ;).  

Zondag 20 februari 2022
Zoals we eind januari al hadden gezegd tegen jullie staat er voor vandaag een 
daguitstap op het programma. Jullie mochten deze activiteit tezamen kiezen. De 
verantwoordelijkheid lag bij jullie deze keer! Verdere informatie (tijd, locatie,…) 
zullen we jullie nog laten weten via bericht. 

Zondag 27 februari 2022
Laatste zondag van de maand dus dat betekent dat er geen vergadering gepland 
is voor vandaag. 
Tot volgende weeeek!

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

Een stevige linker
De Giverleiding

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



