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Beste Totemlezer,
Maart is aangebroken!! Merken jullie het ook? De zon staat terug vroeger op
en samen met haar hoor je de vogeltjes wakker worden!! De lente komt dichterbij en daar gaan we van genieten :)
Deze maand houden we drie gewone vergaderingen! Het groepsweekend
werd naar het weekend van 29/04 > 01/05 verplaatst. Meer informatie over
wat we deze maand gaan doen lees je in de Totem.
We vragen jullie om zeker te laten weten of je komt. Het belangrijk om het
afzeggingsformulier in te vullen indien je er niet bij kunt zijn!
We kijken ernaar uit jullie zondag te zien, maar eerst: geniet van de krokusvakantie!

Sociale media

@ScoutsReynaertBeatrijs

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Plaatselijke kleuren

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

Een stevige linker,

- saluki

Youpieeee we zijn in maart. Deze maand hebben ze super leuke vergaderingen voorbereid in het zonnig weertje. We hopen dat we jullie allemaal gaan zien want hou
jullie vast: het gaat een gekke maand zijn! Groetjes van jullie leiding.

Zondag 06 maart 2022

Mussen, papegaaien, merels… welke vogels willen jullie in huis? Kom zeker vandaag af voor ons spel waar we jullie gaan laten vliegen.

Zondag 13 maart 2022

Ganzenbord; dit spel kennen jullie al, maar wat vinden jullie ervan om het is in
het echte leven te spelen en daarnaast ook de rol van de pionnen in te nemen?
Klaar voor de raarste opdrachten die jullie gaan moeten doen? Kom dan zeker af!

Zondag 20 maart 2022

Aangezien het groepsweekend is verplaatst, hebben we een andere leuke activiteit voor jullie in petto. We gaan naar de speeltuin van het Rood Klooster!
Afspraak om 14u00 aan de bushalte Tweesteenwegen (Lijn 34). Jullie kunnen
terug afgehaald worden om 17u30 op dezelfde plek. Tot dan! Meld zeker in het
afzeggingsformulier als je niet kan komen.

Zondag 27 februari 2022

Laatste zondag van de maand, 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

Het is alweer zo ver… de maand maart. Het is ook meteen bijna lente, hopelijk
is het goede warme weer onderweg. We gaan dus zeker zo veel mogelijk buiten
spelen.

Zondag 06 maart 2022

Wie is het sterkste team? Wie heeft de hoogste rankschikking? We spelen deze
week Stratego met de wolven. Jullie worden allemaal in topvorm verwacht. Ga
zeker op tijd slapen :-)

Zondag 13 maart 2022

Wat doen we deze week?? Rarara… dat mogen jullie beslissen. MAAR dat zal niet
zo gemakkelijk zijn. Kom vandaag ontdekken wat we zullen doen!

Zondag 20 maart 2022

Deze week is er een verrader tussen ons. Hij zal elke opdracht proberen te saboteren. Wie is het? En kan jij hem ontmaskeren? Deze week spelen we “De Mol”.
Breng jullie speurneuzen maar mee want je zal ze zeker nodig zal hebben!

Zondag 27 maart 2022

Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

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

Liefste wolven, het is weer maart, wat gaat de tijd snel! Het is de maand van
de lente en van het sterrenbeeld Vissen. De karaktereigenschappen van Vissen zijn empathisch, behulpzaam, fantasierijk en nog veel meer. Als je geboren bent tussen 19 februari en 20 maart, laat ons het zeker weten! Voor deze
maand hebben we weer heel wat spelletjes in petto voor jullie, zeker komen
dus! Een stevige linker van jullie leiding

Zondag 06 maart 2022

Voor de eerste vergadering van de maand gaan we terug naar de roots van de
scouts! We spelen namelijk Stratego, een klassieker die blijft scoren. We gaan
samen met de welpen het bos in en vechten voor ons leven… Afspraak op de
gewone uren aan de lokalen.

Zondag 13 maart 2022

Wist je dat 13 maart de 72ste dag is van het jaar? Deze vergadering gaan we jullie
kennis testen met een super spannende quiz! De leiding is namelijk benieuwd
wat voor een geniën er bij de wolven zitten… We zien jullie op de gewone uren
aan de lokalen, vergeet jullie gezond verstand niet!

Zondag 20 maart 2022

Vandaag gaan we de stad in! Kennen jullie Brussel al goed of lopen jullie nog
steeds verdwaald in de stad? Vergeet jullie MIVB-abonnement niet! Afspraak op
de normale uren aan de lokalen.

Zondag 27 maart 2022

Laatste zondag van de maand, geen vergadering!

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
--

Daar is de lente! Daar is de zon! De maand maart is aangebroken en de lente
komt in zicht. Dat gaan we vieren met allerlei super leuke scoutsvergaderingen! We gaan deze maand veel buiten zijn om van de zon te genieten, maar ook
met de zon kan het verraderlijk koud zijn dus kleed jullie warm genoeg aan,
onze liefste en leukste en slimste Jonggivers :)

Zondag 06 maart 2022

Vandaag trekken we het bos in voor een mega leuk Stratego spel! Het thema
ervan gaan we nog niet verklappen, maar wees klaar voor de meest originele
Stratego OOIT. Afspraak om 14u00 aan de lokalen ;) .

Zondag 13 maart 2022

De activiteit van deze vergadering is een echte “klassieker” in het scouting vakjargon…
Het zou jullie allemaal iets moeten zeggen… Wie kan het al raden? Jaja… We gaan bal- &
pleinspelen spelen! We spreken af om 14u00 aan de lokalen.

Zondag 20 maart 2022

Na jaren scoutservaring van de meeste onder jullie, weten wij ondertussen al
dat jullie uiterst getalenteerde en hoog gekwalificeerde speurders zijn. En juist
daarom hebben we jullie vandaag allemaal nodig om 14u00 aan de lokalen. Het
is tijd voor een zoektocht met jullie als top speurders!

Zaterdag 26 maart 2022

Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Rust maar goed uit want in
april vliegen we er weer in, patat!!!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen.
Een stevige linker
De Jonggiverleiding
Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Saluki

Helena WOYTE
0472/191649

Lieve Giversss, de nieuwe maand maart heeft veel te beloven. Nieuwsgierig?
Kom dan meer te weten in deze Totem!

Zondag 06 maart 2022

Niet zo lang geleden hebben we een spel op aparte locatie gespeeld en aangezien
dat goed verliep doen we het nog eens! Jullie raden het goed, deze zondag is het
een leuk stadsspel! We spreken af op de gewone uren aan de lokalen! Wees op
tijd, we gaan op verplaatsing…

Zondag 13 maart 2022

Het is weer tijd voor een verkoopactie. Haal je beste verkoperspraatjes nog
maar eens boven en verkoop om ter meest pakketjes! Afspraak om 14u00 aan de
lokalen. Net als vorige week, wees op tijd aangezien we op verplaatsing gaan…
!! Vergeet niet dat het een verkoopactie met de scouts is! Jullie moeten
dus ook een uniform aanhebben !!

Zondag 20 maart 2022

Hopelijk kennen jullie je verkoperstrucjes nog uit het hoofd want we hebben
besloten een tweede verkoopactie te houden als alternatief voor het groepsweekend! Afspraak om 14u00 aan de lokalen! (In uniform!)

Zondag 27 maart 2022

Laatste zondag van de maand dus geen vergadering. Tot volgende week!!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet
kan komen.
Een stevige linker
De Giverleiding
Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Sneeuwstormvogel
Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Tagoean

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

