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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


 

 

 

 

 

 

 

Liefste leden, ouders en andere totemlezers 

 

 

Na een prachtige eerste vergadering wil ik jullie nogmaals van harte welkom heten. Het nieuwe 

jaar staat weer voor iedereen klaar. Hopelijk zijn jullie allemaal ook goed uitgerust na de grote 

vakantie. We hebben namelijk weer spetterende vergaderingen voor jullie in petto. De leiding 

zet zich de volle 100% in om dit jaar te laten tellen. Met een prachtig jaarthema ‘allemaal 

abnormaal’ vliegen we erin.  

 

 

Deze maand staat het eerste weekend alweer op de agenda. Dat mag je natuurlijk niet missen! 

Op weekend leer iedereen beter kennen, kunnen we leuke activiteiten doen en leer je wat meer 

om zelfstandig te zijn. De leiding is ook steeds paraat als je heimwee hebt of je niet zo goed 

voelt. Geen reden dus om thuis te blijven ;).  

 

 

Iets praktischer zijn de twee volgende deadlines: 

 

— Tegen 15 oktober 2017 moeten alle leden die al vorig jaar lid waren van de scouts 

opnieuw ingeschreven zijn. Wij vragen om het inschrijvingsformulier in te vullen op de 

website en nadien het lidgeld te storten. Deze dient zoals elk jaar om de verzekering 

van uw kind te betalen en de vieruurtjes die we elke vergadering aanbieden te 

financieren.  

— Op zondag 08 oktober 2017 houden we een tweedehandsverkoop van uniformstukken 

aan de lokalen na de vergadering. Dit is de ideale gelegenheid om te klein geworden 

kledingstukken door te verkopen aan (nieuwe) leden tegen een schappelijke prijs. De 

scouts zelf verkoopt enkele uniformstukken maar het is vooral de bedoeling dat ouders 

onderling uniformstukken doorverkopen.  

 

 

Lieve groetjes 

Van Spinaap 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

Het uniform bij REYNAERT-BEATRIJS bestaat uit drie kledingstukken: een hemd, een groene 

broek/rok en onze blauw-grijze das. Op elke vergadering wordt een lid van onze scouts geacht 

dit aan te hebben.  

1| HEMD EN KENTEKENS 

Een scoutshemd is aan te kopen via de scoutswinkel Hopper, waarvan u de gegevens op de 

laatste pagina van deze Totem kan vinden. De kentekens krijgt u van onze scouts in het begin 

van het jaar. Uiteraard worden deze niet willekeurig op het hemd genaaid, maar maakt u 

gebruik van onderstaand model. 

(1) Lintje België-Europa; (2) Vlaamse Leeuw; (3) Provincieschild Brussels-Hoofdstedelijk 

Gewest; (4) Internationaal Scoutsteken: vanaf de givers; (5) Jaarkenteken: elk jaar een nieuw; 

(6) Lintje Reynaert-Beatrijs; (7) Takteken; (8) Rode wolf/belofte welpen; (9) Grijze wolf: laatste 

jaarsproef wolven; (10) Belofteteken Jonggivers. Oude jaarkentekens kunnen op de rug 

genaaid worden.  

  



WIE MOET ER ALLEMAAL EEN HEMD HEBBEN?  

o Kapoenen: enkel een das is voldoende; een groene scoutspull of een sweater van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen mag altijd.  

o Welpen: een hemd is aangeranden, maar een groene scoutspull of sweater van Scouts 

en Gidsen Vlaanderen is ook goed: je moet iets aanhebben waar je de kentekens op 

kan naaien.  

o Jonggivers: een hemd waar je de kentekens op kan naaien is verplicht.  

o Givers: idem als voor de jonggivers.  

 

 

 

 

 

2| DAS 

De das is het belangrijkste kledingstuk van een scouts. Je wordt geacht deze altijd aan te 

hebben. Wij geven aan elk nieuw lid van onze scouts na inschrijving een das. Indien men deze 

kwijt is kan een nieuwe das aangeschaft worden bij de leiding tegen de prijs van 7,50 EUR.  

Een gouden raad: noteer een naam/totem op de das, want iedereen draagt namelijk 

dezelfde… 

 

3| BROEK/ROK 

Om het uniform te vervolledigen vragen we aan iedereen een groene broek/rok/short te 

dragen. U bent vrij om een gewone groene broek/rok/short te dragen of om voor het model 

van Scouts en Gidsen Vlaanderen te kiezen. Beiden zijn goed, zolang ze maar groen zijn.  

 

4| SCHOEISEL 

Wij raden aan om bottines te dragen, zeker tijdens vergaderingen in het bos, maar u kan zelf 

kiezen wat u draagt.  

 

5| TWEEDEHANDS VERKOOP 

Eenmaal per jaar organiseren we een tweedehandsverkoop van uniformstukken na de 

vergadering. De scouts verkoopt er alle verloren uniformstukken die na een jaar niet zijn 

opgehaald zijn geweest. Ook bieden we de mogelijkheid aan ouders om uniformkledij 

onderling door te verkopen wanneer deze te klein zijn geworden. De scouts zelf koopt geen 

uniformstukken over. 

Wij raden dit zeker aan voor jonge kinderen, want de prijzen voor uniformstukken in de 

Hopper liggen behoorlijk hoog (30 EUR ~ 40 EUR), terwijl ze op die leeftijd snel groeien.  

De tweedehandsverkoop gaat door op zondag 08 oktober 2017 om 17u30 aan de lokalen.  



 

SPINAAP (Lut Delva)          0472/464527 

SPRINGBOK (Pauline De Vis)        0471/366222 

BRULAAP (Lucas Cucci)        0472/511448 

COSCOROBA (Marthe Cressato)        0475/247168 

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

 

 

 

 

   ZONDAG 08 OKTOBER 2017 

Vandaag gaan we samen naar het park. We gaan elkaar wat leren 

kennen, want er zijn weer vele nieuwe gezichtjes. Het is vandaag ook 

vriendjesdag dus je mag allemaal een vriendje meenemen. Let wel op 

dat hij of zij even oud is, anders zit je niet in dezelfde groep. Afspraak 

op normale uren aan de lokalen, namelijk van 14u00 tot 17u30. 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

Ook vandaag mag je allemaal een vriendje meenemen. We gaan samen 

op zoektocht. Dus haal je beste speurneuzen maar uit de kast ;). 

Opnieuw afspraak op normale uren aan de lokalen.  

 

ZATERDAG 21 T.E.M. ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

Klaar voor het eerste weekend? De leiding zeker wel! We gaan er een 

spetterend weekend van maken met één overnachting. Ook willen we 

graag dat jullie je allemaal heel goed verkleden in het thema: 

‘ABNORMALE BEESTEN’. We bedoelen hiermee bijvoorbeeld een roze 

olifant met vleugels. Hoe gekker hoe liever. We weten dat jullie als 

kapoentjes misschien nog wat moeite hebben met een overnachting weg 

van huis, maar we kunnen jullie verzekeren dat we goed voor jullie gaan 

zorgen. Hopelijk zijn jullie toch talrijk. Meer informatie op het 

weekendblad.  

 

ZONDAG 29 OKTOBER 2017 

Laatste zondag van de maand dus geen vergadering jammer genoeg. 

Geniet toch maar van de laatste warmte van de zomer. 

Lieve kapoentjes. 

Het jaar is weer begonnen en jullie nieuwe leiding is er helemaal klaar 

voor. We hebben een heleboel activiteiten voor jullie klaar staan. 

Waaronder het eerste weekend!  

We vliegen er allemaal samen in, PATAT!  

 

 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

 

CHIL (Arthur Bribosia)        0495/577881 

JACALA (Rob Mortier)         0495/150381 

MARALA (Minne Bezuijen)         0498/194068 

CHIKAI (Félix Bribosia)        0491/228571 

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

 

 

 

ZONDAG 08 OKTOBER 2017 

Vandaag wordt het onze eerste vergadering met de welpen en we hebben 

voor deze gelegenheid een zeer speciale activiteit voorbereid! Vandaag 

leren we elkaar beter kennen om van onze nieuwe groep een echte 

familie te maken! Heb je vriendjes of vriendinnen die de scouts willen 

proberen? Neem ze zeker mee vandaag! Afspraak op de gewone uren 

aan de lokalen.  

 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

Klaar voor een mega-ultra-groot spel met de Wolven? Vandaag gaan we 

lopen, springen, roepen, glijden, kruipen en nog veel meer! Ga vroeg 

slapen zaterdag want we verwachten iedereen vol energie op zondag! 

Heb je nog vrienden die de scout willen proberen, neem ze ook vandaag 

nog mee! Warme kleren die vuil mogen worden, zijn aangeraden  

Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.  

 

ZATERDAG 21 T.E.M. ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

Neen hoor, je droomt niet!  Ja, ja, ja, je hebt het goed gelezen, we 

vertrekken op weekend met de Kapoenen en de Wolven! We hopen dat 

je even veel zin hebt in dit weekend als je leiding want het wordt 

abnormaal! Vind alle nuttige informatie op het weekendblad!  

 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 2017 

Laatste zondag van de maand, geen vergadering  

 

 

 

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of 

weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen 

aanpassen  

 

 

 

 

Een stevige linker 

De welpenleiding 

 

 
Helloooow Welpjes !  

Na een spannende overgang waar iedereen zijn beste 

abnormale vrienden heeft terug gezien gaan we door 

naar een superleuke maand vol met coole 

vergaderingen en een nog coolere takweekend samen 

met de wolven en de kapoenen!  

  

 

 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be
http://reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=inschrijvingen.html
http://reynaert-beatrijs.be/pages/index.php?page=inschrijvingen.html


 

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)       0470/134339 

KAA (Jef Delva)         0472/346390 

BAGHEERA (Triphon Porcher)        0489/416152 

MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)       0488/580323 

BANDAR-LOG (Yanis Zwierzynski)       0497/900086 

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

 

 

 

 

    

 

 

   ZONDAG 08 OKTOBER 2017 

Hopelijk heb je al het nieuw jaarkenteken op je hemd genaaid. Dit jaar 

schuiven we de norm even opzij ok knettergekke vergaderingen te 

houden, en vandaag is de eerste van een lange rij! Afspraak op de 

gewone uren aan de lokalen.  

Indien je vandaag een vriendje of vriendin wenst mee te nemen om hem 

of haar de scouts te laten ontdekken, dan is dit mogelijk!  

 

   ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

Nu we met iets oudere leden zitten kunnen we het ons veroorloven om 

een tikkeltje meer avontuur toe te voegen aan één van de klassiekers: 

het bosspel. Ook vandaag kan je de scouts laten ontdekken aan je 

vriendjes en vriendinnen! Afspraak op de normale uren aan de lokalen.  

 

ZATERDAG 21 T.E.M. ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

We verwachten een Ark van Noach vol met abnormale dieren. Kom jij 

ons vergezellen tijdens dit weekend? Meer informatie over het weekend 

kan je raadplegen op de volgende bladzijde van deze Totem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

De wolvenleiding 

 

P.S.: nieuwe tak maar zelfde afspraken: afzeggen wanneer je niet kan 

komen!  

Wees welkom in de nieuwste tak uit onze scoutsgroep!  

 

Vandaag beginnen we aan onze eerste echte vergaderingen van het  

nieuwe scoutsjaar!  

 

Graag de volgende richtlijnen tijdens het jaar volgen: 

Kom altijd in uniform naar de scouts, wees altijd op tijd en vergeet  

zeker nooit een grote glimlach en goed humeur mee te nemen  

 

 

 

 

 

 

mailto:wolven@reynaert-beatrijs.be


 
 
 
 
 
 
 
Het eerste takweekend van dit scoutsjaar is aangebroken. Wij 
hebben voor jullie klaar een tocht door de jungle van de 
abnormale beesten en dieren. Kom jij ook deze wondere wereld 
verkennen?  
 

 WAAR? 
Chiro Heffen 
Sint-Amandusstraat 2 
2801 HEFFEN 
 

 TIJDSTIP 
De kapoenen en welpen worden verwacht op zaterdag 21 oktober 2017 om 
10u30 aan de lokalen van Chiro Heffen. Jullie mogen terug naar huis op zondag 
22 oktober 2017 om 12u00. 
  

 VERVOER 
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het 
weekendplaats. Indien dit een probleem is, aarzel niet om de takleiding te 
verwittigen om een oplossing te zoeken.  
 

 WAT NEEM JE MEE? 
o Weekendgeld 16 EUR in een gesloten omslag met naam  
o Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel das)  
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje  
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)  
o Toiletgerief, handdoek, washandje  
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts  
o Voldoende ondergoed en kousen  
o Dikke warme trui  
o Regenjas en schoenen  
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema “abnormale dieren”.   
o Zaklamp 
o Uiteraard je goed humeur  

 

 TIP VOOR DE OUDERS 
De ouders worden vriendelijk verzocht de naam van hun kind(eren) op alle 
kleidingstukken aan te brengen. Elk weekend sluiten we af met een berg van 
kleren die zogezegd van niemand zijn.  

  



 
 
 
 
 
 
 
Gedurende één weekend dompelen we ons in de sfeer van strijd en onrechtvaardigheid. Wordt 
jij de nieuwe Katniss of leef je liever op een extravagante wijze in District 1? Aan jou om je 
verbeelding te gebruiken en van je verkleding een pronkstuk te maken. Ook wij zijn allemaal 
abnormaal bij de scouts ;) 
 

 WAAR? 
Chiro Meise 
Krogstraat 7 
1860 MEISE 
 

 TIJDSTIP 
Afspraak op vrijdag 29 oktober 2017 om 18u30 aan het busstation van Brussel 
Noord ter hoogte van Perron 9. We zijn terug op dezelfde plek op zondag 22 
oktober 2017 om 13u40. 
  

 VERVOER 
We gaan en keren terug met de bus van De Lijn. De prijs van het ticket maakt 
deel uit van weekendgeld. We wachten niet op laatkomers aan het busstation. 
Wie zijn eigen abonnement van De Lijn heeft mag deze altijd meenemen. 
 

 WAT NEEM JE MEE? 
o Weekendgeld 21 EUR in een gesloten omslag met naam / totem.  
o Perfect uniform  
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje  
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)  
o Toiletgerief, handdoek, washandje  
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts  
o Voldoende ondergoed en kousen  
o Dikke warme trui  
o Regenjas en schoenen  
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema Hunger Games     
o Zaklamp en zakmes 
o Uiteraard je goed humeur  

 

 TIP  
Je hoeft niet gegeten te hebben. Er wordt voor eten gezorgd ter plaatse. 

  



 

LEEUWAAPJE (France Porcher)        0472/201787 

FODI (Edward Van Sumere)         0494/658326 

GRIJS BOKJE (Eva Delville)        0496/697595 

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

 

 

 

 

   ZONDAG 08 OKTOBER 2017 

Het is toch wel al een tijd geleden dat we elkaar allemaal gezien hebben, 

dus misschien is het terug eens tijd voor wat kennismakingsspelletjes. 

Mis deze vergadering dus zeker niet misschien kom je wel is nieuws te 

weten over je medejonggivers en (nieuwe) leiding. Afspraak aan de 

lokalen op de normale uren.  

 

Als je een vriend(je) of vriendin(netje) wilt overtuigen om naar de scouts 

te komen, neem hem/haar deze vergadering dan maar mee om eens te 

proberen ;)  

 

ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

Wat eten jullie graag als ontbijt? Persoonlijk eet ik het liefst cornflakes 

(vooral de Frosties van Kellogg’s). Vergeet Kellogg’s en Nestlé maar want 

deze week worden jullie zelf eigenaren van de grootste cornflakes 

bedrijven. Kriebelt het al van interesse? Afspraak op de gewone uren 

aan de lokalen.  

 

 
 

VRIJDAG 20 OKTOBER T.E.M. ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

Hoera het eerste scoutsweekend van het jaar is er. Ga snel kijken op de 

weekend pagina voor wat meer informatie. 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 2017 

Laatste zondag van de maand, dus spijtig genoeg geen vergadering. 

 

 

Een stevige linker 

De Jonggiverleiding 

Woop woop, 

Welkom terug jonggivers, want een nieuw scoutsjaar staat weer voor de 

deur. Maak jullie dit jaar maar klaar voor abnormaal (knipoog naar 

jaarthema referenties e.d.) leuke activiteiten en spelletjes. Hopelijk 

hebben jullie er al even veel zin in als jullie leiding. 

 

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 08 OKTOBER 2017 

Zorg ervoor dat je op deze vergadering zeker aanwezig bent, want 

vandaag brainstormen we over het buitenlands kamp. Op programma: 

wat willen we doen? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dat doen?  

Afspraak op de gewone uren aan de lokalen in uniform uiteraard.  

P.S.: sportkledij behoort ook tot het uniform … van een sportvereniging, 

maar niet van scouts- en gidsengroep ;) 

 

   ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

We trekken naar het park om de groep wat beter te leren kennen, moest 

dit niet het geval zijn. Met deze abnormale teambuildingsnamiddag zal 

je jouw toekomstige vliegtuig of treingenoot binnenste buiten kennen 

vooraleer je vertrekt. Ik verwijs dan naar het kamp ;) Afspraak op de 

gewone uren.  

 

   VRIJDAG 20 T.E.M. ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

Takweekend met de jonggivertjes. Wij maken van deze gelegenheid 

gebruik om onze eerste geldactie te houden, dus allemaal afkomen. 

Meer informatie op het weekendblad in deze Totem.   

 

   ZONDAG 29 OKTOBER 2017 

Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Omdat je wellicht de 

scouts zult missen houden we een “online excuses wedstrijd”. De 

bedoeling is om de beste excuses te verzinnen waarom je niet naar de 

scouts kan komen.  

 

Bijvoorbeeld: ik kan vandaag niet komen want mij hond heeft mijn 

MIVB-abonnement opgegeten…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

De giverleiding 

Het kampterrein verlaten eind juli met een gevoel van “te kort” of 

“er mist iets”?  

Wel dan hebben we voor jullie niets minder dan één scoutsjaar vol 

uitdagingen klaarliggen. Van geldacties tot frietjesavond, van 

opnames bijwonen tot een rugbymatch, alles is mogelijk om ons doel 

te behalen: namelijk het buitenlands kamp van dit jaar!  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 


