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Totem



voorwoord
Beste Totemlezer,

Na het zeer geslaagde takweekend in oktober, is de leiding klaar om de maand 
november nog spannender te maken! Spooky Season is officieel gestart en 
jullie hebben jullie al helemaal kunnen uitleven op Halloween. We wachten 
alvast op jullie griezelige verhalen en mopjes! 

Deze maand organiseren de Givers een fabuleuze Frietjesavond om hun 
buitenlandskamp te financieren! Het vindt plaats op zaterdag 19 november 
in de scoutslokalen. Iedereen is welkom vanaf 17u30 en aarzel niet om je 
vrienden en familie mee te nemen! Inschrijven kan op onze website:
https://reynaert-beatrijs.be/frietjesavond.

We hopen dat jullie voltallig en gemotiveerd naar de vergadering komen elke 
zondag! Behalve de laatste zondag van de maand natuurlijk, maar dat weten 
jullie ondertussen al… Tot snel! 

Stevige linker, 

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


Heyy Kapoentjes. We hebben net een zeer leuk weekend beleefd. Zoals alti-
jd hebben wij voor de derde maand van het scoutsjaar al een heleboel leuke 
spelletjes bedacht voor de komende vergaderingen. Kijk je er al naar uit? Kijk 
dan snel hieronder!

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 06 november 2022
Halloween was een week geleden, maar de monsters zijn nog niet weg. De 
heksen en spoken vliegen nog, de zombies kruipen nog. Oh neeee!!! Jullie gaan 
ons vandaag helpen om die monsters weg te jagen en ertegen te strijden. Let wel 
op dat de monsters je niet te pakken krijgen. Afspraak om 14u aan de lokalen.

Zondag 13 november 2022
Hoe kleurrijk ben jij? Daar zullen we vandaag achter komen. Je moet zo veel 
mogelijk kleuren bijeenhalen, maar van waar? De herfst is namelijk heel kleurig, 
misschien vind je daar iets. Laat je inspireren door die kleuren. Normale uren bij 
de lokalen. 

Zaterdag 19 november 2022
FRIETJESAVOND. Vandaag nodigen de Givers van Reynaert-Beatrijs jullie van 
harte uit voor hun jaarlijkse Frietjesavond. Je kan komen eten vanaf 17u30 
aan de lokalen. Deze avond is bedoeld om het buitenlandskamp van de Givers te 
sponsoren en ze beloven dat het een knaller wordt! Inschrijving kan via volgende 
link: https://reynaert-beatrijs.be/frietjesavond. 

Zondag 20 november 2022
Vandaag Spelen we het Ganzenbordspel! Je kunt meerdere stappen vooruit door 
te winnen tegen elkaar. We doen een mix van bal- en pleinspelen en ganzenbord. 
Het zijn de normale uren, om 14u aan de lokalen. 

Zondag 27 november 2022
Het is spijtig genoeg de laatste zondag van de maand, dus geen vergadering.
Tot volgende maand!

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
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Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beste leden, We zijn aanbeland bij maand 3 van het scoutsjaar! 

Zondag 06 november 2022
Vandaag gaan jullie de strijd aan tegen de leiding! We spelen een groot één tegen 
allen spel. De vraag is of het jullie lukt om tegen de leiding te winnen! Kom zeker 
op tijd en kleed je zeker warm genoeg aan. 

Zondag 13 november 2022
We gaan op uitstap naar het Rood Klooster om daar wat spelletjes te spelen! We 
spreken dus af om 13u45 aan de lokalen om zeker genoeg tijd te hebben. Vergeet 
zeker je MIVB-abonnement niet! Om 17u30 zullen we terug zijn. 

Zaterdag 19 november 2022
FRIETJESAVOND. Vandaag nodigen de Givers van Reynaert-Beatrijs jullie van 
harte uit voor hun jaarlijkse Frietjesavond. Je kan komen eten vanaf 17u30 
aan de lokalen. Deze avond is bedoeld om het buitenlandskamp van de Givers te 
sponsoren en ze beloven dat het een knaller wordt! Inschrijving kan via volgende 
link: https://reynaert-beatrijs.be/frietjesavond. 

Zondag 20 november 2022
Deze week gaan we zien wie het creatiefst is. We organiseren een knutselwedstrijd 
met verschillende rondes om te bepalen wie de volgend Picasso zal worden. Het 
is dus van groot belang dat je kleren aandoet die tegen wat knutselen kunnen.

Zondag 27 november 2022
Het is spijtig genoeg de 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 Welpenleiding

Mor
Sterre BEZUIJEN

0468/464796

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Simia
Max GOLOV

0484/238324

Mang
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wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Hallo liefste wolven!! Al bekomen en bijgeslapen na het takweekend? We hopen 
dat jullie van jullie vrije zondag en herfstvakantie genoten hebben en megaveel 
zin hebben in de vergaderingen van deze maand! 

Zondag 06 november 2022
Deze zondag, de zondag die volgt op de beruchte nacht van 31 oktober - de 
nacht dat de vampiers, de weerwolven en geesten tot ons komen - spelen we 
een groot Halloweenspel ter ere van de geesten die naar de mensenwereld zijn 
afgedaald!

Zondag 13 november 2022
We houden deze vergadering een gezelschapsspelletjesvergadering :)). Breng al je 
tactieken en inzichten mee om jouw lievelings gezelschapsspel te winnen, want 
het spel komt sowieso aan bod! 

Zaterdag 19 november 2022
FRIETJESAVOND. Vandaag nodigen de Givers van Reynaert-Beatrijs jullie van 
harte uit voor hun jaarlijkse Frietjesavond. Je kan komen eten vanaf 17u30 
aan de lokalen. Deze avond is bedoeld om het buitenlandskamp van de Givers te 
sponsoren en ze beloven dat het een knaller wordt! Inschrijving kan via volgende 
link: https://reynaert-beatrijs.be/frietjesavond. 

Zondag 20 november 2022
We nemen vandaag de metro naar het centrum voor een spel op de grote markt! 
Wie een MIVB-abonnement heeft, mag deze meebrengen naar de vergadering. 
Bereid jullie voor om Brussel een beetje te verkennen!!

Zondag 27 november 2022
Laatste zondag == vrije zondag

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

Raksha
Helena WOYTE
0472/191649

Riki-Tiki-Tavi
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jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag lieve jonggivertjes, we hebben weer een top scoutsweekend achter de rug 
en dat betekent ook dat er een nieuwe maand aankomt! Maak jullie maar klaar 
voor een nieuwe maand vol plezier. 

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Zondag 06 november 2022
Neem allemaal jullie beste verkoperspraatjes en jullie MIVB-abonnement mee 
want wij gaan vandaag… geld inzamelen! Hopelijk zijn jullie even gemotiveerd 
als ons want het geld gaan we gebruiken voor een leuke activiteit. We spreken 
om 14u af aan de lokalen, tot dan!

Zondag 13 november 2022
Deze vergadering gaan we in een andere omgeving beleven. Wij gaan naar het 
park van Tervuren waar we gaan ontdekken wie de rijkste patrouille wordt. 
Afspraak aan de ingang van het Afrikamuseum om 14u00.  

Zaterdag 19 november 2022
FRIETJESAVOND. Vandaag nodigen de Givers van Reynaert-Beatrijs jullie van 
harte uit voor hun jaarlijkse Frietjesavond. Je kan komen eten vanaf 17u30 
aan de lokalen. Deze avond is bedoeld om het buitenlandskamp van de Givers te 
sponsoren en ze beloven dat het een knaller wordt! Inschrijving kan via volgende 
link: https://reynaert-beatrijs.be/frietjesavond. 

Zondag 20 november 2022
Ook al zitten jullie al jaren in de scouts, dan nog hebben wij het gevoel dat jullie 
de wijk nog steeds niet goed kennen. Daar gaan we jullie bij helpen! Vandaag gaan 
we op tocht in Sint-Pieters-Woluwe, maar niet zomaar een tocht. Ergens zal er 
een schat te wachten staan, speciaal voor jullie. Je best doen is dus noodzakelijk. 
Meer gaan we niet verklappen deze week, het is aan jullie! Afspraak om 14u aan 
de lokalen :).

Zondag 27 november 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
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givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Gegroet Givers, In oktober hebben we het scoutsjaar goed ingezet met een 
tof  weekend. Daarnaast hebben we ook onze eerste centjes verdient voor ons 
buitenlandskamp! Ook november belooft weer mega leuk te worden met onze 
befaamde frietjesavond. We hebben natuurlijk ook andere activiteiten voor 
jullie in petto en die ontdek je hieronder! Tot snel!

Zondag 06 november 2022
De eerste zondag van de maand trappen we af met een infosessie voor 
jullie ouders over het buitenlandskamp. Deze gaat door om 12u30 aan de 
lokalen en de bedoeling is dat we jullie ouders informeren over de bestemming, 
transport plannen, ruwe schets geven over de planning, uitleg van geldacties en 
verder verloop van het scoutsjaar. Laat zeker aan jullie ouders weten dat ze hun 
aanwezigheid of afwezigheid melden via givers@reyanert-beatijs.be!

Vanaf 14u00 zullen jullie moeten bewijzen dat jullie uit een escape-room kunnen 
ontsnappen! Begin dus maar te oefenen met de rij van Fibonacci want wie weet 
komt die nog van pas om jezelf uit de lokalen te bevrijden.

Zondag 13 november 2022
Deze zondag maken we de metro van Brussel onveilig. We spelen een “Metro 
tegen allen-spel” dus vergeet zeker je MIVB-abonnement niet! Afspraak aan de 
lokalen om 14u00.

Zaterdag 19 november 2022
Vandaag houden we onze frietjesavond! We beginnen al vroeg aan de opbouw 
(10u00) en verwelkomen vanaf 17u30 onze gasten. Hou zeker onze instagramgroep 
in de gaten voor extra informatie.

Zondag 20 november 2022
We verwachten vandaag dat IEDEREEN komt helpen met de afbraak! Enkel heel 
geldige excuses zijn welkom. Hoe sneller we klaar zijn, hoe sneller jullie naar huis 
kunnen. We spreken om 14u00 stipt aan de lokalen af. Als we klaar zijn met 
opruimen mogen jullie naar huis.

Zondag 27 november 2022
Laatste zondag van de maand en dus even tijd om te bekomen! We zien jullie 
graag terug in december!

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
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DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN LEUVEN

Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen. 
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).

OPENINGSUREN
dinsdag tot en met vrijdag: 14u tot 18u
zaterdag: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u
maandag en zondag gesloten

WAAR KAN JE ONS VINDEN
Diestsevest 92A - 3000 Leuven
016 23 55 25 - winkel.leuven@hopper.be - www.hopper.be 
Volg Hopper Winkel op Facebook.

foto: Dries Luyten


