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voorwoord
Beste Totemlezer,

Het jaar is van start gegaan met een succesvolle overgang. De leiding staat 
helemaal klaar om de tofste activiteiten te organiseren en hopelijk hebben 
jullie evenveel zin als ons in het nieuwe jaar! 

Zoals elk jaar kijken we ernaar uit om jullie terug te zien, maar het is ook 
fijn om wat nieuwe gezichten te zien. Daarom mogen jullie de eerste twee 
vergaderingen jullie vrienden of vriendinnen meebrengen voor Vriendjesdag. 
Die kunnen dan op zondag 2 en 9 oktober komen meespelen in onze leuke 
scoutsgroep. Zo zien zij of het misschien iets voor hen is. Vooral vriendjes 
uit 2008 en 2011 zijn heel welkom! 

Om het jaar verder in te leiden gaan we in oktober op takweekend! De 
kapoentjes, welpen en wolven gaan samen op weekend van 22 tot 23 oktober. 
Voor de jonggivers en givers gaat het weekend door van 21 tot 23 oktober. 
Meer info over het weekend zal voor elke tak verder in de totem te vinden 
zijn. 

We herinneren jullie er graag aan dat het vrijdag 21 oktober Dag van de 
Jeugdbeweging is! Kom met je uniform naar school en toon dat je een fiere 
scout bent. We nodigen jullie ook uit om vrijdagochtend van 7u tot 9u te 
komen ontbijten aan het Europakruispunt bij centraal station met andere 
jeugdbewegingen van Brussel. 

Op 2 oktober zullen we voor de laatste keer de verloren voorwerpen buiten 
zetten. Kijk dus zeker eens na de vergadering of er spullen bij zitten die 
van jou zijn! De overgebleven spullen worden weggegeven aan het goede 
doel. Ook dit jaar zijn er tweedehands kledingstukken die online verkocht 
worden. Heb jij nog oude uniformstukken die je niet meer aandoet? Neem 
ze dan zeker mee zodat iemand anders ze een nieuw leven kan geven. Zie 
hier de link naar onze tweedehands webshop: https://reynaert-beatrijs.be/
tweedehands. 

Ten slotte raden we jullie ook allemaal aan om zaterdag 19 november 
alvast in jullie agenda te noteren. Onze lieftallige givers organiseren dan hun 
frietjesavond. Iedereen is welkom vanaf 17u. Neem zeker vrienden en familie 
mee want hoe meer zielen hoe meer vreugde! Hopelijk tot dan! 

Een stevige linker 

- Lijster
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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 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



Liefste kapoentjes, Deze maand beginnen de échte vergaderingen van het 
nieuwe scoutsjaar. Dit is natuurlijk super spannend voor veel van jullie omdat 
het allemaal nieuw is, maar geen zorgen: de leiding kijkt er alvast naar uit en 
we maken er sowieso een leuke tijd van! 

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 02 oktober 2022
Deze zondag is de eerste gewone vergadering van het jaar en dit betekent dat we 
elkaar eerst wat gaan leren kennen en ook enkele typische scoutsspelletjes gaan 
spelen in het park! Jullie mogen ook allemaal jullie vriendjes meenemen om eens 
te komen proberen bij onze scouts. We spreken af om 14u aan de lokalen en om 
17u30 mogen jullie ouders jullie weer ophalen, na een namiddag vol spelplezier. 

Zondag 09 oktober 2022
Ook deze week mogen jullie vrienden meenemen om een vergadering te proberen 
want wij gaan deze week allemaal samen op avontuur! Het begint ook al wat 
kouder te worden deze maand dus kleed jullie zeker goed aan met warme kleren 
die ook wat vuil mogen worden. We zitten ten slotte nog steeds bij de scouts ;)) 
We spreken af op de normale uren, dus van 14u tot 17u30. 

Zondag 16 oktober 2022
Halloween komt eraan... Hoor jij de monsters en spoken al giechelen? Ze zijn 
ondeugend dit jaar. Om een Happy Halloween te kunnen hebben trekken we deze 
week op jacht in het bos om ze allemaal te vangen! We beginnen om 14u aan de 
lokalen. 

Vrijdag 21 oktober 2022
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Kom met je uniform naar school en 
laat zien dat de scouts de leukste jeugdbeweging van het land is!

Zaterdag 22 t.e.m. zondag 23 oktober 2022
Takweekend! We vertrekken samen met de welpen en wolven naar Boortmeerbeek, 
waar wij ons twee dagen lang amuseren. Het thema van het weekend is 
boerderij dus vergeet zeker je koeienstaart of andere verkleedkledij niet. Als er 
nog kapoenen of ouders twijfelen of zo’n nachtje weg van huis wel voor hen 
is, aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren voor meer informatie of 
geruststellende woorden! 

Zondag 30 oktober 2022
Geen vergadering. Laatste zondag van de maand! Jullie mogen een weekendje 
uitrusten ;)) 

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

Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Tamandua
Marie DELANGHE

0492/453896

Hamanku
Wout DECLERCQ
0474/018390

Beo



Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Daar zien we september gaan... Maar kijk: oktober breekt al aan. De maand 
waarin jullie vriendjes kunnen komen proberen en wij, speciaal voor hen, en-
kele scoutstradities gaan eren. Telkens weer van 14u-17u30 aan de lokalen voor 
de beste sfeer. Lees gauw verder en aanschouw: het prachtige maandprogram-
ma voor jou! 

Zondag 02 oktober 2022
Onze eerste traditie kent iedereen: dan we vullen onze vergadering met 
verschillende spelletjes achtereen. Sta jij tussen twee vuren? Of laat jij de bal 
vallen bij de buren? Je raadt het al... Deze vergadering is het bal- en pleinspelen. 

Zondag 09 oktober 2022
Om aan onze liefste, nieuwsgierige vrienden te tonen hoe sterk een scoutsband 
kan zijn, gaan we vandaag tezamen meer dan de namen van elkaar leren kennen. 
Maak jullie klaar voor een super mega spannende team building (echt waar)! 

Zondag 16 oktober 2022
Voor de beschrijving van deze vergadering wilde ik ook graag rijmen en dichten 
maar ik botste op een probleem... Wie kan er mij helpen en een rijmwoord vinden 
op het woord ‘Stratego’? Het beste voorstel wint een speciale prijs (wijs, aneis, …) 

Vrijdag 21 oktober 2022
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Kom met je uniform naar school en 
laat zien dat de scouts de leukste jeugdbeweging van het land is!

Zaterdag 22 t.e.m. zondag 23 oktober 2022
Liefste & meest speelse welpjes: de tijd is aangebroken. Jullie mogen met de 
leukste leiding ter wereld een weekendje weg gaan. Wij trekken, samen met de 
kapoenen en wolven, naar Boortmeerbeek. Jullie vinden meer informatie verder 
in de totem, maar als er nog vragen of onduidelijkheden zijn: aarzel zeker niet 
om ons te contacteren! Oh ja: het thema is boerderij dus kom lekker verkleed :)) 

Zondag 30 oktober 2022
Geen vergadering. Laatste zondag van de maand!

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

Een stevige linker
De Welpenleiding

Mor
Sterre BEZUIJEN

0468/464796

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Simia
Max GOLOV

0484/238324

Mang



wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag lieve wolven! Het scoutsjaar is officieel begonnen en wij gaan er ook me-
teen een topjaar van maken. Neem deze maand zeker vrienden mee zodat ze de 
scouts leren kennen: hoe meer zielen, hoe meer vreugde :)) 

Zondag 02 oktober 2022
Laten we het scoutsjaar beginnen met een typisch scoutsspel: Stratego in het 
bos. Breng je camouflage- en militaire talenten mee en vergeet je vrienden niet 
mee te nemen naar deze probeervergadering! Hoe meer vrienden, hoe groter de 
kans dat jouw team wint.... 

Zondag 09 oktober 2022
Vandaag is het weer een probeervergadering voor alle nieuwsgierigen, dus je kan 
je vrienden meenemen om het extra gezellig te maken. We gaan ons amuseren 
met bal- en pleinspelen: frisbee, baseball, trefbal en nog veel meer... Kom zeker! 

Zondag 16 oktober 2022
Haal vandaag de Sherlock Holmes in jullie naar boven want er staat een groots 
detectivespel op het programma. Wij zijn er klaar voor, hopelijk jullie speurneuzen 
ook.

Vrijdag 21 oktober 2022
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Kom met je uniform naar school en 
laat zien dat de scouts de leukste jeugdbeweging van het land is!

Zaterdag 22 t.e.m. zondag 22 oktober 2022
Het is takweekend, een mooie afsluiter van deze mooie maand. Het thema van 
het weekend is BOERDERIJ. Meer info vinden jullie op het weekendblad. Tot dan! 

Zondag 30 oktober 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

L
Sara GENNOTTE
0477/542991

Lowie
Max STEURS

0493/766245

-
Helena WOYTE
0472/191649

Riki-Tiki-Tavi



 

 
 

 

BOERDERIJ Weekend! 
 

Wanneer? 
- Afzetten – Zaterdag 22 oktober om 10:30 
- Ophalen – Zondag 23 oktober om 12:00 
 

Wat neem je mee? 
- Weekend geld (16 EURO) 
- Perfect uniform (alleen de das is verplicht) 
- Slaapkledij  
- Slaapmateriaal (matje, slaapzak...)  
- Toiletgerief 
- Lange of korte broek(en) 
- T-schirts 
- Kousen 
- Onderbroeken  
- Warme trui(en) 
- Regenjas 
- Schoenen  
- Zaklamp  
- Verkleekleedij (dieren op de boerderij)  
 

 

 

Waar? 
Scouts Boortmeerbeek: 
Schoubroekstraat 21b, 3190 Boortmeerbeek 

 
 

Goed Humeur moet altijd mee!   





jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag (nieuwe) jonggivers, We zijn super blij er meteen terug in te kunnen 
vliegen in de jonggivertak. Nu jullie weten wie jullie nieuwe (of  niet zo nieuwe) 
leiding is, zijn jullie vast ook benieuwd naar wat we zullen doen deze maand. 
Tipje van de sluier: het wordt W-A-A-N-Z-I-N-I-G! Lees zeker verder om te 
ontdekken wat oktober voor jullie in petto heeft. 

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Zondag 02 oktober 2022
Vandaag is een zeer speciale vergadering want niet alleen jullie, maar ook jullie 
vrienden en vriendinnen zijn welkom. Neem dus zeker iemand mee die altijd al 
heeft willen weten wat voor gekke dingen je doet bij de scouts en bereid je voor 
op een echte scouteske namiddag! (Inschrijven & uniform zijn nog niet nodig 
voor de probeervergadering, gewoon afkomen!). We zoeken vooral nog vriendjes 
en vriendinnen uit 2008 en 2011.

Zondag 09 oktober 2022
Voor alle vrienden en vriendinnen die er vorige week niet konden, maar ook 
voor zij die het superleuk vonden, is er vandaag een tweede kans. Neem dus ook 
vandaag heel je vriendengroep mee voor een ongelooflijke leuke, maar nu nog 
geheime, activiteit!  

Zondag 16 oktober 2022
Vandaag trekken we de metro in en gaan we de mooiste stad van België wat 
verder verkennen. Na vandaag zal de stad geen geheimen meer voor je hebben. 
Vergeet je MIVB-abonnement niet! 

Vrijdag 21 oktober 2022
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Kom met je uniform naar school en 
laat zien dat de scouts de leukste jeugdbeweging van het land is!

Vrijdag 21 t.e.m. zondag 23 oktober 2022
TAKWEEKEND! Het leukste weekend van de maand. Meer info vinden jullie in het 
weekendblad. 

Zondag 30 oktober 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 Jonggiverleiding

Lijster
Maxine OFILI
0484/702315

Hermelijn
Amira CRESSATO

0468/231043

Kaketoe



givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Yooooo givertjes, het scoutsjaar begint opnieuw … Wees klaar voor de eerste 
vergaderingen aangezien deze fantastisch zullen worden! Zin om te weten waar 
we op buitenlands kamp vertrekken dir jaar, om een nieuw stadsspel te spelen 
of  nog om op weekend te trekken? Lees dan snel de totem van oktober want 
hier vind je alle info!

Zondag 02 oktober 2022
Deze zondag moet je zeker aanwezig zijn omdat we onze bestemming zullen 
kiezen voor het buitenlands kamp. We gaan ook samen brainstormen over wat 
we allemaal willen doen tijdens het jaar.

Zondag 09 oktober 2022
Vandaag spelen we een S-T-A-D-S-S-P-E-L!!!!! Neem allemaal jullie MIVB-
abonnement mee omdat we naar de stad zullen trekken voor een ware oorlog! 
Het thema ontdekken jullie op de vergadering zelf maar bereid je al maar voor 
op bloed, zweet en tranen… 

Zaterdag 15 oktober 2022
Vandaag doen we onze eerste geldacties om geld te verzamelen om ons kamp te 
financiën. We gaan tijdens een rugbywedstrijd werken. Het is zeeeeer belangrijk 
dat jullie ALLEMAAL aanwezig zijn! We spreken af aan het Nelson Mandela 
Stadion in Neder-over-Heembeek (Ransbeekstraat 227) om 16u45 en we werken 
tot 00u30. Das VERPLICHT meenemen!

Vrijdag 21 oktober 2022
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Kom met je uniform naar school en 
laat zien dat de scouts de leukste jeugdbeweging van het land is!

Vrijdag 21 t.e.m. zondag 23 oktober 2022
Dit weekend is het Takweekend en het thema iiiiiiiiiiis  *trommelgeluid* …. SHREK 
!!!! Meer info vinden jullie op het weekendblad.

Zondag 27 februari 2022
Geen vergadering :-( snif … Tot in november! 

Tot volgende weeeek!

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

Een stevige linker
De Giverleiding

Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Suricata
Luigi CAPOBIANCO

0478/938265

Sitta


