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voorwoord
Gegroet beste Totemlezer,
Het is mei! Het wordt steeds mooier weer, ons zomerkamp komt dichterbij
(en de examens ook, maar daar denken we nog niet aan…). Ook de laatste vergaderingen zijn in zicht. Nadat we bekomen zijn van ons fantastische groepsweekend heeft deze maand nog 2 fantastische activiteiten voor jullie in petto. Op 8 mei is het weer stadskriebels, wat je natuurlijk niet kunt missen en
op 15 mei houden we de laatste gewone vergadering van het scoutsjaar :’( .

Groepsnummer

B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)
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

Vergeet niet om 26 juni al in jullie agenda te noteren! We gaan dan namelijk
op zeevergadering! Meer info daarover volgt in de totem van juni.
Vergeet ook zeker niet het afzeggingsformulier in te vullen als je niet kan
komen.
Stevige linker

- rivierdolfijn

Dag liefste kapoentjes, de laatste vergaderingen komen eraan, maar niet getreurd! Het wordt nog een toffe maand. Lees maar snel verder!

Zondag 01 mei 2022

Laatste dag van het groepsweekend.

Zondag 08 mei 2022

Het is weer Stadskriebels!! Een supertof evenement in Brussel waar we eindelijk
terug naartoe kunnen!
Wij spreken af om 11u00 voor het Herman Teirlinckgebouw aan Tour & Taxis
in perfect uniform. Gezien we een hele dag in de stad zitten nemen jullie ook een
picknick mee en voldoende water. Wij zorgen zoals elke vergadering voor een
vieruurtje. Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen.

Zondag 15 mei 2022

Het is de laatste gewone vergadering van het jaar! Maar we gaan er zeker een
toffe dag van maken. Het wordt wel speciaal… want vandaag zijn jullie de baas!

Zondag 22 mei 2022
Geen vergadering.

Zondag 29 mei 2022

Geen vergadering, we zien elkaar nog op zeevergadering en dan op kamp!

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

Dag Welpjes, Het is de laatste scoutsmaand van het jaar :( . Om er nog een
spetterende maand van te maken gaan we er nog zo veel mogelijk uithalen!

Zondag 01 mei 2022

Laatste dag van groepsweekend!

Zondag 08 mei 2022

Vandaag is het Stadskriebels. We gaan dus met z’n allen naar Brussel centrum.
Daar wachten heel veel leuke spelletjes op ons. Allemaal komen dus! Wij spreken
af om 11u00 voor het Herman Teirlinckgebouw aan Tour & Taxis in perfect
uniform.
Gezien we een hele dag in de stad zitten nemen jullie ook een picknick mee
en voldoende water. Wij zorgen zoals elke vergadering voor een vieruurtje. Om
17u30 zijn we terug aan de lokalen.

Zondag 15 mei 2022

Vandaag trekken we het bos in en gaan we heel veel klassieke spelletjes spelen.
Wees dus zeker voltallig! Het is ook de laatste normale scoutsvergadering van
het jaar :(

Zondag 22 mei 2022
Geen vergadering.

Zondag 29 mei 2022

Geen vergadering, we zien elkaar nog op zeevergadering en dan op kamp!

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 einde van het scoutsjaar staat voor de deur, maar we
hebben gelukkig nog enkele leuke vergaderingen gepland voor deze maand!
We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Indien je toch niet kunt
komen, vragen we om af te zeggen op de website.

Zondag 01 mei 2022

Laatste dag van het superleuke groepsweekend!!!

Zondag 08 mei 2022

:Vandaag is het Stadskriebels. We gaan dus met z’n allen naar Brussel centrum.
Daar wachten heel veel leuke spelletjes op ons. Allemaal komen dus! Wij spreken
af om 11u00 voor het Herman Teirlinckgebouw aan Tour & Taxis in perfect
uniform.
Gezien we een hele dag in de stad zitten nemen jullie ook een picknick mee
en voldoende water. Wij zorgen zoals elke vergadering voor een vieruurtje. Om
17u30 zijn we terug aan de lokalen.

Zondag 15 mei 2022

Laatste gewone vergadering van het jaar! Dit betekent dat we ons goed moeten
klaarmaken voor het kamp en daarom gaan we vandaag sjortechnieken aanleren/
opfrissen. Het is ook sterk aangeraden om een paar handschoenen mee te nemen!
We spreken of tijdens de normale uren!!

Zondag 22 mei 2022
Geen vergadering.

Zondag 29 mei 2022

Geen vergadering, we zien elkaar nog op zeevergadering en dan op kamp!

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
--

Heyheyy, in mei vinden er naast het groepsweekend nog twee uitzonderlijke,
megageweldige vergaderingen plaats!! We verwachten dan ook dat jullie allemaal aanwezig zijn :))

Zondag 01 mei 2022

We zijn nog steeds op groepsweekend! Check zeker de totem van april voor meer
informatie.

Zondag 08 mei 2022

Het is tijd voor de fameuze STADSKRIEBELS! Verzamelen jullie net als veel anderen
de jaarlijkse bandjes van het evenement? Zet je dan schrap voor die van dit jaar!
Deze keer vindt het plaats op drie verschillende locaties rond het kanaal van
Brussel. Wij spreken af om 11u00 voor het Herman Teirlinckgebouw aan Tour
& Taxis in perfect uniform.

Zondag 15 mei 2022

Jaja het is zo ver!! De laatste normale vergadering voor kamp houden we een
groot patrouillespel!!! Haal alle tips die jullie doorheen het jaar hebben verzameld maar terug boven, begin alvast te puzzelen want deze zondag komen jullie
er eindelijk achter met wie jullie in de patrouille zullen zitten :)).

Zondag 22 mei 2022
Geen vergadering.

Zondag 29 mei 2022

Geen vergadering, we zien elkaar nog op zeevergadering en dan op kamp!

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

Hey hoi lieve givers! We beginnen met alweer de laatste echte scouts-maand
van het jaar… benieuwd wat we gepland hebben? Kijk dan zeker verder!

Zondag 01 mei 2022

Laatste dag van ons groepsweekend. Weekend blad is te vinden in de vorige
totem. Kunnen jullie niet komen, vergeet ons dan zeker niet iets te laten weten!

Zondag 08 mei 2022

Het is tijd voor de fameuze STADSKRIEBELS! Verzamelen jullie net als veel anderen
de jaarlijkse bandjes van het evenement? Zet je dan schrap voor die van dit jaar!
Deze keer vindt het plaats op drie verschillende locaties rond het kanaal van
Brussel. Wij spreken af om 11u00 voor het Herman Teirlinckgebouw aan Tour
& Taxis in perfect uniform.
De functie van jullie, de givers, zal ook nu verkopen zijn. Zeg tegen vrienden,
ouders, kennissen dat jullie de beste wafels van de stad gaan verkopen!
Gezien we een hele dag in de stad zitten nemen jullie ook een picknick mee
en voldoende water. Wij zorgen zoals elke vergadering voor een vieruurtje. Om
17u30 zijn we terug aan de lokalen.

Zondag 15 mei 2022

Laatste gewone vergadering van het jaar! Aangezien we dit jaar met de fiets
naar het kampterrein gaan, moet jullie leiding weten hoe goed jullie wel degelijk
kunnen fietsen… Vandaag houden we een fietsvergadering. Zo kunnen we al eens
op voorhand controleren hoe de conditie van de banden, remmen maar ook hoe
die van jullie is!
Afspraak om 14u00 aan de lokalen, met jullie fiets natuurlijk! (Fluohesje en
helm horen deze week bij jullie perfect uniform!)

Zondag 22 mei 2022
Geen vergadering.

Zondag 29 mei 2022

Geen vergadering, we zien elkaar nog op zeevergadering en dan op kamp!

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

