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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be   EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be  

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 

 

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das 

LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie. 

GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 

 

 

 

 
 

Totem is het programmaboekje van Scouts en 

Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-Pieters-

Woluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke 

informatie gepubliceerd over de vergaderingen 

van de komende maand. U vindt er ook 

praktische informatie en contactgegevens van 

de leidingsploeg.  

 

Verschijnt maandelijks, niet in augustus. 

 

VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

http://reynaert-beatrijs.be/
mailto:info@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

Beste totemlezers 

 

 

Na het super mega toffe groepsweekend zijn we weer helemaal klaar voor de maand april. De maand 

die begint met de grappigste dag van het jaar. Het beloofd een drukke maand te worden vol spetterende 

leuke activiteiten. 

 

Zondag 09 april 2017 organiseert District Brussel een grote scoutsvergadering, met alle Kapoentjes, 

Welpen, Jonggivers en Givers van alle scouts uit Brussel. Ook Reynaert-Beatrijs doet mee, dus 

gegarandeerd amusement! 

 

Voor ik het vergeet: omwille van het Paasfeest wordt er geen verandering gehouden op zondag 16 april 

2017. We wensen jullie allemaal al vast een zalig Paasfeest met veel chocolade eitjes en leuke momenten 

in het bijzijn van de familie. Dat wordt lekker smullen!  

 

Nu de lente eraan komt en het zonnetjes begint te schijnen is het groot tijd voor ons groepsfeest. Dit 

jaar valt ons groepsfeest tijdens het laatste weekend van april.  Dat zal door gaan op zaterdagavond 29 

april en zondagmiddag 30 april in het Lutgardiscollege te Oudergem. We houden dan jaarlijks een 

grote barbecue met activiteiten voor voor groot en klein. We nodigen graag ook vrienden en familie uit 

om mee te komen smullen. Wij duimen alvast voor het mooie weer. De winst van het groepsfeest gaat 

integraal naar het financieren van een grote speeltent, potten, pannen en gasvuren voor het 

groepskamp. Jullie steun is meer dan welkom. Omwille van de vleesbestelling vragen wij jullie vriendelijk 

om in te schrijven op onze website.  

http://www.reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=groepsfeest2017.html 

 

Hier kunnen jullie nog een paar mopjes vinden om alvast te oefenen.  

a) Waarom gaat een konijn eerder in bed dan een hond ? 

b) Welke salade helpt het beste tegen jeuk?  

c) Waarom heeft een dom blondje altijd een mes in haar auto liggen. 

 

Een dom blondje tegen een brunette:  

"Ga jij eens de planten water geven!" 

De brunette: "Maar het REGENT!" 

Dom blondje: "Doe niet zo dom.  

Dan doe je toch je gewoon je regenjas aan 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

Springbok (Raksha) 

a)Omdat een konijn maar twee tanden heeft 

om te poetsen  

b)Krabsalade  

c)Om de bocht af te snijden 

http://www.reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=groepsfeest2017.html


 

KAMEEL (Janne Delva)         0475/298657 

DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)       0498/194068 

GRIJS BOKJE (Eva Delville)        0496/697595 

AGOETI (Félix Bribosia)         0491/228571 

BRULAAP (Lucas Cucci)         0472/551448 

 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

  

 

 

   ZONDAG 02 APRIL 2017 

Help! We zijn allemaal betoverd door een vieze, lelijke, stinkende heks 
met een kromme wratten neus. Als we niet snel een tegengif maken 
zullen we voor altijd veranderen in dikke padden. We verwachten jullie 
dan ook talrijk aanwezig om die vieze, lelijke, stinkende heks met haar 
kromme wratten neus een lesje te leren! De gewone uren aan de lokalen.  

 

ZONDAG 09 APRIL 2017 
Eindelijk is het weer zo ver! We gaan op Districtsvergadering met alle 
kapoentjes van Brussel! We spreken af om 13u00 aan de lokalen, vergeet 
jullie MIVB-abonnement niet! We zijn op de normale uren terug. 
 

ZONDAG 16 APRIL 2017 

Pasen, tijd om eitjes te gaan zoeken in de tuin. Geen vergadering.  

 

ZONDAG 23 APRIL 2017 
Jullie allerliefste kapoenen leiding heeft jullie zo gemist na die paas 
vergadering dat we een groot Paasspel in elkaar gestoken hebben! Neem 
zeker jullie speurneus en goed humeur mee! De gewone uren aan de 
lokalen.  

 

ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 APRIL 2017 
Wij houden volgens goede gewoonte ieder jaar een groepsfeest. Dit jaar 
is dat niet anders! Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn en 
zullen genieten van de toffe spelletjes en de lekkere hapjes! Vergeet je 
lieve vriendjes, familie, buren, vijanden, klasgenootjes, juffen en 
meesters niet mee te nemen, iedereen is welkom!  
Inschrijven verplicht op http://reynaert-beatrijs.be  

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van de leiding!      

Joepie, Het is nu al april en de lente komt eraan.  Dus jullie 

weten allemaal wat dat betekent… warmere dagen dus. 

De ijskoude winter is voorbij en d.w.z. dat we vanaf nu 

dubbel zo dik gaan kunnen genieten  

 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be
http://reynaert-beatrijs.be/


 

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)       0470/134339 

CHIL (Arthur Bribosia)         0495/577881 

KAA (Jef Delva)          0472/346390 

RAKSHA (Pauline De Vis)        0471/366222 

RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)        0470/206725 

KING LOUIE (Edward Van Sumere)        0494/658326 

 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

 

 

 

   ZONDAG 02 APRIL 2017 

Uit de gevangenis van vorig scoutsweekend zijn er enkele boeven 

ontsnapt, we moeten ze terugsturen. Maar pas op voor laat komende 1-

april grapjes. We verwachten jullie in uniform aan de lokalen op de 

normale uren. 
 

ZONDAG 09 APRIL 2017 

Cowboys en Indianen moeten vechten tegen de Aliens om de wereld te 

redden. Vandaag spelen we een spel met alle welpen van alle scouts uit 

Brussel, neem jullie MIVB-abonnement alvast mee. We spreken af om 

13u00 aan de lokalen en we zijn zoals gewoonlijk om 17u30 terug. 

 

ZONDAG 16 APRIL 2017 

De klokken luiden, het is PASEN! Jullie mogen vandaag speciaal 

thuisblijven want op deze feestdag is er geen scouts. 

 

ZONDAG 23 APRIL 2017 

Vandaag spelen we het grote paasspel. De paashaas is de weg naar zijn 

huis vergeten en we moeten hem helpen. Kom in uniform en op normale 

uren naar de scouts. 

 

ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 APRIL 2017 

Ook Reynaert-Beatrijs organiseert eenmaal per jaar een feest, nl. het 

Groepsfeest. Kom samen met vrienden, familie, kennissen en ouders 

meegenieten van onze barbecue in het Lutgardiscollege te Oudergem. 

Inschrijven is verplicht via de website http://reynaert-beatrijs.be We 

hopen jullie talrijk aanwezig te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

De welpenleiding  

Welkom terug welpen, 

Na een ongelofelijke maand maart met het weekend als apotheose zijn 

wij, jullie leiding, er weer helemaal klaar voor om er dubbel en dik in te 

vliegen. Jullie ook? 

 

 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be
http://reynaert-beatrijs.be/


 



 

SPINAAP (Lut Delva)         0472/464527 

RAAF (Triphon Porcher)        0489/416152 

Rob Mortier           0495/150381 

SIFAKA (Nico Zwierzynski)        0495/471716 

LEEUWAAPJE (France Porcher)        0472/201787 

 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

 

 

 

 

 

   ZONDAG 02 APRIL 2017 

Pak maar allemaal jullie handschoenen mee want we gaan sjorren! Zorg 

dat jullie genoeg vitamientjes binnen hebben want de touwen gaan weer 

goed moeten worden aangespannen. Indien jullie leuke ideetjes hebben 

(je kan online zoeken of jullie fantasie gebruiken), pak ze dan zeker mee!  

Afspraak op de gewone uren in perfect uniform uiteraard!  

 

ZONDAG 09 APRIL 2017 

Vandaag is het eens wat anders, namelijk de Districtsvergadering samen 

met alel de andere scoutsgroepen uit Brussel! We spreken om 13u00 af 

aan de lokalen met je MIVB-abonnement. De vergadering eindigt zoals 

gewoonlijk om 17u30, ook aan de lokalen.  

 

ZONDAG 16 APRIL 2017 

Wij hebben goed nieuws en ook slecht nieuws. Eerst het goede nieuws: 

Het is Pasen dus lekker veel chocolade eten, euhj! Het slechte nieuws, 

helaas betekent dit geen vergadering  

 

ZONDAG 23 APRIL 2017 

Ja ja, je leest het goed om 10u00 aan de lokalen. Waarom vraag je u af? 

We gaan een fietstocht maken door Brussel en Vlaams-Brabant! Dus pak 

zeker je fiets (best een fundamenteel item tijden een fietstocht) en 

fietshelm mee � en een picknick voor tijdens de middag. Pak ook zeker 

een zwempak of -broek mee en een handdoek. Indien je geen fiets 

hebt, stuur ons dan tijdig een mailtje en misschien kunnen wij dan wel 

iets regelen voor je.  

 

ZATERDAG 29 APRIL EN ZONDAG 30 APRIL2017 

Kom samen met je ouders, familie, vrienden, kennissen genieten van 

een heerlijke barbecue in het Lutgardiscollege van Oudergem. 

Inschrijven is verplicht via onze website http://reynaert-beatrijs.be  

 

Veel groentjes en tot de volgende dan maar weer!! 

Jullie leiding  

 

 

Hey Jonggivertjes 

Hopelijk nog genoten van het groepsweekend en het laatste weekend 

lekker thuisblijven, want we zijn weer een nieuwe maand ingevlogen. Maak 

je maar klaar want ook in april zijn er speciale vergaderingen.  

 

 

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be
http://reynaert-beatrijs.be/


MOL (Edmond Jonckheere)        0471/176720 

STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)      0498/284109 

FLICKA (Thibaud Moens)        0498/718294 

 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

 

 

 

 

 

   ZONDAG 02 APRIL 2017 

Het zonnetje schijnt en wij zijn tenslotte scouts en gidsen… back to 

basics vandaag en we trekken richting het park voor een keitoffe bal en 

plein spelen. Afspraak op de gewone uren.    

 

   ZONDAG 09 APRIL 2017 

Zoals elk jaar doet Reynaert-Beatrijs mee aan de Districtsvergadering. 

Afspraak om 13u00 aan de lokalen met je MIVB-abonnement en goed 

humeur. We zijn terug om 17u30 aan de lokalen.   

 

   ZONDAG 15 APRIL 2017 

Hoewel de scouts als een soort van familie aanvoelt, toch mag men niet 

vergeten wie de echte familie is. Vandaag is het Pasen en bijgevolg geen 

vergadering.   

 

ZONDAG 23 APRIL 2017 

Activiteit nog te bepalen, hou de Facebookgroep in de gaten voor 

duidelijkere informatie.    

 

ZATERDAG 29 APRIL EN ZONDAG 30 APRIL 2017 

Reynaert-Beatrijs feest dit weekend in het Lutgardiscollege van 

Oudergem. Ook dit jaar vragen we als leiding de givers hun steentje bij 

te dragen en mee te helpen aan de bar tijdens het Groepsfeest. Jullie 

worden verzocht minimum één van de twee dagen te komen helpen:  

— Keuze 1: zaterdag 29 april 2017 van 17u00 tot 22u00.  

— Keuze 2: zondag 30 april 2017 van 11u00 tot 15u00.  

Vergeet ook niet in te schrijven op de website indien je wenst te eten op 

het groepsfeest en kom zeker in perfect uniform.  

 

Een stevige linker 

Giverleiding 

Wees gegroet Givers 

 

Ja, de tijd vliegt snel voorbij, maar gelukkig was het tijd met 

amusement. Wij zijn er weer klaar voor, om in april crazy te doen 

met onze groep. Lees alvast hieronder wat er op de planning staat. 

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 MOL (Edmond Jonckheere)        0471/176720 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

 

   

DESSERTJES  
 
Zoals elk jaar organiseren wij ons groepsfeest in het Lutgardiscollege te 
Oudergem. Ook voor deze achttiende editie zijn we op zoek naar ouders 
die graag hun kooktalenten tonen door een taart of dessertjes te maken. 
Deze kunnen wij dan verkopen om onze kas te spijzen en een heleboel 
materiaal aan te schaffen.  

 
Graag willen wij de ouders bedanken die een taart of dessert maken voor 
de scouts, door hen een gratis dessert en koffie/thee aan te bieden op het 
Groepsfeest.  
 
 
KEUKENHANDDOEKEN  
 
Wij zijn op zoek naar oude keukenhanddoeken die we tijdens het kamp 
kunnen gebruiken. Met de jaren zijn we veel van onze 
keukenhanddoeken te kwijtgeraakt, of zijn deze gewoon te versleten om 
nog te gebruiken.  
 
Op het Groepsfeest voorziene we een grote doos waar u 
keukenhanddoeken in kunt deponeren. Een kleine moeite, maar van 
groot belang voor ons. Hartelijk dank aan alle deelnemers!  

Wij zoeken… 

mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 


