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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 

 

 

Aan allen die dit lezen, proficiat! Aan allen die dit niet lezen… ook proficiat � 

Eerst en vooral wens ik jullie te bedanken voor alle hulp en steun die we van jullie kregen tijdens 

het groepsfeest. Hopelijk hebben jullie een leuke tijd gehad, wij (de leiding) alleszins wel!   

 

Onze laatste maand scoutsvergaderingen voor het grote kamp staat voor de deur. Het jaar vliegt 

voorbij, maar laat ons toch even de tijd nemen om van deze (hopelijk) zonnige maand te 

genieten. Nog even de zonnebril opzetten vooraleer we ons zullen verdiepen in een zware 

examenperiode, waar we jammer genoeg geen vergaderingen kunnen organiseren. 

 

Ook dit jaar zullen we samen naar het hartje Brussel trekken voor een dagvergadering op 

Stadskriebels. Op zondag 7 mei 2017 worden de straten en pleinen van Brussel-centrum 

opnieuw omgetoverd tot het plezantste sportterrein, en daar gaan we naartoe met alle takken. 

Noteer deze datum alvast in je agenda, want ook tijdens deze editie zal je nieuwe, uitdagende 

en leuke sporten kunnen beoefenen! En we hopen natuurlijk op mooi weer � 
 

Onder voorbehoud gaan we op zondag 25 juni 2017 een dagje naar zee in Duinbergen. Meer 

informatie volgt in de Totem van juni.  

  

Alle praktische informatie over het kamp komen eind mei in de kamptotem te staan. De data 

van het kamp staan al meerdere maanden online op de kalender van de website. Indien er nog 

vragen zijn staan we te uwer beschikking via de verschillende kanalen (vergadering, mail, 

telefonisch, …). 

 

 

Stevige linker 

Leeuwaapje 

 



 

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 07 MEI 2017 

Vandaag spreken we af om 10u00 af aan de lokalen. We trekken immers 

allen tezamen naar Brussel stad voor stadskriebels. We gaan daar 

allemaal nieuwe sporten en spelletjes uitproberen. Vergeet zeker jullie 

MOBIB-kaart en lunchpakket met water niet. Om 17u30 zullen we terug 

aan de lokalen zijn. 

 

 
 

ZONDAG 14 MEI 2017 

Volgens mij hebben jullie allemaal wel gemerkt dat Kameel al een tijdje 

afwezig is. Misschien wordt het eens tijd dat we haar terugvinden. Het 

zou wel spijtig zijn moest ze er niet bij zijn op kamp. De leiding denk dat 

ze misschien ontvoerd zou zijn geweest. Kom ons dus zeker allemaal om 

jullie geliefde leiding terug te vinden. Deze week is het een gewone 

vergadering van 14u00 tot 17u30.  
 

ZONDAG 21 MEI 2017 

Geen vergadering.  

 

ZONDAG 28 MEI 2017 
Geen vergadering.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van de leiding!      

Mei is onze laatste maand voor we op kamp vertrekken. Helaas zijn er 

dan maar twee vergaderingen. Dat wil niet zeggen dat we ons niet vet 

kunnen amuseren. We gaan er een korte maar krachtige maand van 

maken. Mis deze laatste vergaderingen dus zeker niet. 

 

mailto:kapoenen@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 07 MEI 2017 

Als het kriebelt moet je sporten! En waar kan het beter dan in het hartje 

van Brussel? Jaja, vandaag hebben ze het centrum afgezet zodat wij ons 

daar goed kunnen uitleven en allerlei sporten kunnen uittesten! 

Stadskriebels, hier komen de welpen! We spreken af om 10u00 aan de 

lokalen en zullen terug zijn tegen 17u30. 
Vergeet zeker je MIVB-abonnement en een picknick met water niet! 
 

ZONDAG 14 MEI 2017 

Vandaag spelen we één van de bekendste scoutsspelen die er bestaan: 

één tegen allen. Maar omdat de internationale Star-Warsdag amper tien 

dagen geleden was, steken we het klassieke spel in een compleet nieuw 

jasje. Vandaag spelen we namelijk de ultra-coole Star-Wars edition van 

één tegen allen. Afspraak op de gewone uren.  

“MAY THE FORCE BE WITH YOU” 

 

ZONDAG 21 MEI 2017 

Geen vergadering. 

 

ZONDAG 28 MEI 2017 

Geen vergadering. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

De welpenleiding  

Het zonnetje begint altijd maar harder te schijnen, iedereen springt met 

vol enthousiasme uit zijn bedje, en ook in welpenland is er niets dan goed 

te melden! Want na de heerlijke maand april volgt er nog een maand mei, 

die weer is volgeboekt met het beste van het beste. Laat ik jullie onze 

agenda eens voorstellen… 
 

mailto:welpen@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 07 MEI 2017 

We trekken vandaag naar de stad voor onze jaarlijkse Stadskriebels 

vergadering, want ook dit jaar worden straten en pleinen van Brussel-

centrum omgetoverd tot het plezantste sportterrein! We spreken om 

10u00 aan de lokalen met je MIVB-abonnement, een fles water en een 

picknick. Bij mooi weer kan zonnecrème ook van pas komen. Einde van 

de vergadering zoals gewoonlijk om 17u30 aan de lokalen. 

 

ZONDAG 14 MEI 2017 

Onze laatste scoutsvergadering van het jaar is aangebroken… We 

sluiten het jaar in schoonheid af en gaan allen samen een mega-giga-

groot spel spelen en extra goed genieten van het mooie weer! Kom zeker 

af, het wordt de moeite!  

 

ZONDAG 21 MEI 2017 

Geen vergadering vandaag. De leiding zit ijverig te studeren (ook al 

zouden we liever op de scouts zitten ☹). 

 

ZONDAG 28 APRIL 2017 

Laatste zondag van de maand – geen vergadering. We zien elkaar op 

zondag 25 juni 2017 voor de jaarlijkse zeevergadering. Meer info krijgen 

jullie in de volgende totem.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veel groentjes en tot de volgende maand dan maar weer! 

Jullie leiding  

Beste jonggivers, 

De zon schijnt, de vogeltjes fluiten, de bomen bloeien… Jaja, je raad het 

zo, de maand mei staat voor de deur! Maar bij deze tijd van het jaar horen 

jammer genoeg ook examens… En daarom zien we elkaar deze maand 

maar twee keer.  Maar geen getreur, binnen 2 maandjes zijn we al samen 

op kamp! Maar alles op zijn tijd: hier is dus wat we deze maand gaan doen. 

 

mailto:jonggivers@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 07 MEI 2017 

Onze laatste geld- en teambuildingsactie is aangebroken: Stadskriebels.  

Afspraak aan de lokalen om 10u00 met een picknick, water en je MIVB-

abonnement. Daarnaast zoeken we vier wafelijzers die we kunnen 

gebruiken om wafeltjes te bakken aan ons standje. Ook dient iedereen 

een pot wafeldeeg te maken en mee te brengen naar de lokalen. 

Wafeldeeg moet een hele nacht rusten, daarom is het niet mogelijk om 

dat samen in de lokalen te maken. Vorig jaar had ons stadje veel succes, 

dus in geval van mooi weer mag het iets meer zijn   

We zijn terug om 17u30 aan de lokalen, of indien jullie willen kunnen 

jullie vanuit Stadskriebels al vertrekken rond 16u30.  

 

   ZONDAG 14 MEI 2017 

De laatste gewone vergadering van het jaar kaderen we in met het 

thema België. Zoals jullie ongetwijfeld weten vertrekken we op 

binnenlands kamp dit jaar en trekken we 15 dagen door België, 

Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Vandaag testen we jullie kennis. 

Afspraak op de gewone uren. Meer info over de housewarming lees je op 

de FB-groep.  

 

   ZONDAG 21 MEI 2017 

Geen vergadering. 

 

ZONDAG 28 MEI 2017 

Geen vergadering.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een stevige linker 

Giverleiding 

Onze givertjes, even jullie aandacht 

Stilaan komt het scoutsjaar tot zijn einde: twee takweekends, één 

groepsweekend, een groepsfeest, frietjesavond en talloze 

vergaderingen zijn al voorbij. Rest ons nog het kamp en de maand mei. 

Hieronder volgt deel mei:  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 


