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Totem



voorwoord
Beste Totemlezer,

De maand april is eindelijk aangebroken. Met enkel veel zon hopelijk. We zijn 
ook aangekomen in een heel drukke, maar fantastische maand met super 
leuke activiteiten gepland! Dus lees maar zeker verder :)

Ons Groepsfeest is na twee jaar eindelijk terug! Zaterdag 23 en zondag 24 
april, dat moeten we vieren natuurlijk. Schrijf je dan zeker in voor onze fan-
tastische barbecue en geniet dan van de amazing sfeer in thema 80’s en 
disco. Bestellen kan op de website en er is ook een Facebook-evenement 
aangemaakt voor verdere informatie!

Het allerleukste en gekste weekend van het jaar is ook dichtbij. Het is einde-
lijk weer groepsweekend. Wat is er nu leuker dan een weekend met HEEL de 
scouts samen? We vertrekken allemaal samen op vrijdag de 29 april en komen 
op 1 mei terug. Maak je maar klaar voor dit druk maar fantastisch weekend! 
We hopen jullie allemaal daar te zien.

Vergeet het afzeggingsformulier op onze website zeker niet in te vullen als je 
niet naar de scouts kan komen.

Een stevige linker,

- regenboogvis

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 lucht-
ledig 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.’

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://www.facebook.com/events/391731782783651
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Regenboogvis
Ines BAKELANDT

0486/304841

Lieve kapoenen, welkom in de maand april! Er staan heel wat speciale verga-
deringen en activiteiten op de planning, dus goed deze Totem lezen :)

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Labrador

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 03 april 2022
De leiding heeft geen zin om te komen vandaag…. 1 aprilll kikker in je bil! Tuurlijk 
hebben wij er keiveel zin in! Jullie ook? Zie maar dat we jullie niet te veel foppen 
deze zondag hihihihiiii. Breng jullie beste moppen en grappen mee.

Zondag 10 april 2022
Vandaag is het districtsactiviteit! Zin om een groot spel te spelen met tien andere 
scoutsgroepen van Brussel? Kom dan zeker af. We spreken af om 13u30 aan 
de lokalen!

Zondag 17 april 2022
Pasen, er is geen scouts vandaag. Geniet maar lekker van de vakantie, en de 
paaseitjes!

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Tijd voor het Groepsfeest! Schrijf je zeker in en geniet dan van een lekkere barbe-
cue, quiz en gezelligheid in thema van 80s disco. YOEHOOEEE, tot dan iedereen.
Inschrijven is verplicht via onze website. 

Vrijdag 29 t.e.m. zondag 01 mei 2022
Het is groepsweekend!! Eindelijkkkk. Alle info vind je op het weekendblad! Let 
op: het weekend begint al op vrijdag. We gaan er allemaal samen een geweldig 
weekend van maken :)

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: 

Lieve welpen, de maand april is aangebroken dus dat betekent dat het de voor-
laatste maand is met gewone vergaderingen. We hopen dat jullie deze maand 
voltallig aanwezig zijn voor leuke vergaderingen en het langverwachte groep-
sweekend!

Zondag 03 april 2022
Hebben jullie zin om vandaag het grote Wie-is-het-spel te spelen? Kom dan alle-
maal zeker naar de vergadering!

Zondag 10 april 2022
Vandaag is het districtsvergadering. Hebben jullie zin om andere Brusselse 
scoutsgroepen te ontmoeten en met hun een leuk spel spelen? Kom dan alle-
maal vandaag om 13u30 naar de lokalen! Neem zeker je MIVB-abonnement 
mee als je die hebt.

Zondag 17 april 2022
We wensen iedereen een fijn paasfeest, vandaag is er daarom ook geen scouts. 
Geniet van de lekkere paaseitjes! :)

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Vandaag is het Groepsfeest. Hebben jullie zin in een barbecue? Kom dan alle-
maal naar het Lutgardiscollege in Oudergem. Zaterdag kun je tussen 17u30 en 
23u komen en zondag kun je tussen 12u en 16u komen. Bestellen kan online op 
de website.

Vrijdag 29 april t.e.m. zondag 01 mei 2022
We gaan eindelijk op groepsweekend met onze hele scoutsgroep! Iedereen komen 
dus :) Meer informatie over de locatie en hoe we erheen gaan kun je vinden op 
het weekendblad.

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

Het is uiteindelijk lente lieve wolfjes! Het mooie weer en de zon komen terug 
en daarom gaan we deze maand super veeeeeel leuke activiteiten doen. Breng 
dus maar zeker jullie mooiste zonnebril en motivatie mee!

Sahi
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Baloe
Luigi CAPOBIANCO

0478/938265

Kaa
Maxine OFILI

--

Zondag 03 april 2022
Vandaag gaan we de stad in om een tof stadspel te spelen! Kennen jullie Brussel 
al goed of lopen jullie verdwaald in de stad? Vergeet jullie MIVB-abonnement 
niet! Afspraak om de normale uren aan de lokalen.

Zondag 10 april 2022
Deze zondag is het districtsactiviteit: dit is een spel dat georganiseerd is voor alle 
scoutsgroepen van Brussel! Heb je zin om kennis te maken met de andere wolven 
van Brussel? Kom dan zeker mee met je MIVB-abonnement. We spreken af om 
13u30 aan de lokalen!

Zondag 17 april 2022
Het is PASEN!!! Deze zondag is er dus geen vergadering. Tot volgende week!

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Dit weekend is het groepsfeest, joepieeee! Zin in een lekkere brochette of een 
beetje kip? Of misschien iets lekker veggie? Dan is het groepsfeest the place to 
be. Bestellen kan op de website, tot dan :-)

Vrijdag 29 april t.e.m. zondag 01 mei 2022
Het vorige scoutsweekend is al suuuuuper lang geleden, maar geen zorgen= we 
gaan opnieuw op weekend met alle takken! Wees klaar omdat we allemaal samen 
kei leuke spelletjes spelen. Alle info vinden jullie in het weekendblad.

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: 

Liefste Jonggivers,
Nu maart achter de rug is en de lente goed is ingezet, is het tijd voooorr: 
APRIL. Deze maand is er eentje met een heel drukke planning, dus lees de to-
tem met extra veel aandacht! We hebben in ieder geval al een paar super leuke 
dingen gepland (niet alleen bij de scouts trouwens, want paaseieren zoeken is 
ook een super leuke activiteit)!!

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Zondag 03 april 2022
Vandaag gaan we ons steentje bijdragen voor een groenere planeet, we gaan 
namelijk BOMEN PLANTEN! Afspraak om 14u00 aan de lokalen :-)

Zondag 10 april 2022
Naar jaarlijkse gewoonte spelen we vandaag een giga-scoutsspel in het centrum 
van Brussel. Waarom gigantisch? Jullie spelen deze keer niet enkel met de leden 
uit de leukste scouts van Brussel, maar ook met jonggivers van de 10 andere 
groepen van de stad. Afkomen is dus de boodschap! R&B REPRESENT!! We sprek-
en af om 13u30 aan de lokalen met je MIVB-abonnement!

Zondag 17 april 2022
Om jullie de mogelijkheid te geven om een van de paasklokken te vangen, is er 
vandaag geen scouts. Tot volgende week!

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Jullie en natuurlijk ook jullie ouders, zussen, broers, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, 
vrienden, buren, aangetrouwde familie en vage kennissen zijn van harte welkom 
op ons super-megadeluxe groepsfeest. Naar Belgische traditie halen we bij goed 
of bij slecht weer de barbecue boven. Bestellen kan op de website.

Vrijdag 29 t.e.m. zondag 01 mei 2022
De dag waar jullie allemaal al twee maand naar uitkijken: het groepsweekend! 
Alle informatie kunnen jullie vinden op het weekendblad.

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=
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen


Sneeuwstormvogel
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Tagoean
Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Welkom in de maand april, givertjes. Lees snel verder om erachter te komen 
wat er voor ons allemaal op het programma staat :-)

Zondag 03 april 2022
We houden onze verkoopactie aangezien we nog niet alle pralines hebben ver-
kocht. Haal dus jullie beste verkooptrucjes maar weer boven zodat we hopelijk 
vandaag alle resterende pralines kunnen verkopen. Afspraak in perfect uniform 
(dat verkoopt beter) om 14u00 aan de lokalen.

Zondag 10 april 2022
Vandaag is het districtsactiviteit met alle scoutsgroepen van Brussel. We spelen 
gezellig allemaal samen een spel met andere Brusselse givers. Kom dus zeker af 
om de leukste en coolste scoutsgroep van Brussel te representeren! Afspraak in 
perfect uniform om 13u30 aan de lokalen met je MIVB-abonnement!

Zondag 17 april 2022
Het is vandaag Pasen, dus geen scouts! Vrolijk paasfeest beste givers <3

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Welkom op het jaarlijkse groepsfeest. Jullie, de givers, zullen één dag nodig zijn 
om mee te helpen achter de bar enzovoort. Wij zullen jullie daar nog wel meer 
over vertellen. Verder zijn jullie en jullie ouders ook welkom om jullie te laten 
bedienen en lekker te smikkelen van onze BBQ. Bestellen kan op de website, tot 
dan!

Vrijdag 29 t.e.m. zondag 01 mei 2022
Dit weekend is het groepsweekend joeppieee! We verwachten jullie allemaal voor 
al die goede scouts vibes. Meer info op het weekendblad.

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


SCOUTS REYNAERT  BEATRIJS

Groepsfeest

 80's disco

Z A  2 3  A P R I L  1 7 U 3 0 - 2 3 U
Z O  2 4  A P R I L  1 2 U - 1 6 U

B B Q ,  B A R ,  Q U I Z ,  . . .

L U T G A R D I S C O L L E G E
E .  S T E E N O S T R A A T  4 ,  1 1 6 0  O U D E R G E M

 
I N F O  E N  B E S T E L L I N G E N :  
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