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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

 



	

	

	

	

	

 

Beste ouders 
Beste totemlezer 
 
 
Het is weer november, die ene maand die wat overbodig is, tussen Halloween en Kerstmis, al 
met je hoofd in de winter, terwijl het nog herfst is. Tja, die goeie oude november. Ook al kun je 
november zowat de underdog van de maanden noemen, zullen wij er bij de scouts, dankzij onze 
toffe vergaderingen en leuke spelletjes, voor zorgen dat het een onvergetelijk maand wordt. 
 
Bereid je maar voor om spelletjes in het herfstige weer. Bereid je dus voor op regen, wind en 
eventuele kastanjes die uit de bomen vallen.  
 
Daarnet was ik wat belasterend tegenover november, maar om dit goed te maken heb ik enkele 
gedichtjes uitgekozen, die de schoonheid van de herfst illustreren. Opdat we nog wat kunnen 
genieten van de herfst vooraleer de winter haar plaats zal innemen. 
 
Zoals bijvoorbeeld de Griekse dichteres Sappho, die verliefd worden vergelijkt met de wind door 
de bomen: 
 
“Zoals de wervelwind zonder waarschuwing neerstrijkt op de eik, zo schokt de liefde mijn hart”. 

 

Of de niet zo bekend Indische dichteres en mensenrechtenactiviste Sarojidi Naudi:   

“My heart is weary and sad and alone, 
For its dreams like the fluttering leaves have gone, 

And why should I stay behind?” 

Laten we natuurlijk chanson d’automne van de befaamde Franse dicheter Verlaine niet 
vergeten: 
 

“Les sanglots long, des violons, de l’automne, blessent mon cœur d’une languere monotone” 
 

 
 
 
Veel herfstige groetjes 
Grijs Bokje (aka Gribo) 

 
 



	

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 05 NOVEMBER 2017 
Vandaag staat er een super-mega-cool groot boerderijen spel op het 
programma. De boer heeft jullie hulp nodig al zijn groenten zijn deze 
nacht gestolen geweest. Kom jij de boer helpen om zijn groenten terug 
te vinden. Vergadering van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen. 
 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
Jullie zijn van harte welkom op de jaarlijkse frietjesavond van de Givers. 
Van 17u00 t.e.m 22u00. Kom mee smullen van lekkere frietjes en een 
lekker vleesje. Inschrijven is verplicht via http://reynaert-beatrijs.be. 
 
ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 
Wij zijn piraten van de zee en al wie zin heeft 
vaart maar mee. Wij zijn piraten, piraten, 
piraten van de zee!	Komen jullie allemaal mee 
de piraten helpen hun schat te vinden ? Ze 
hebben jullie hulp erg nodig. Gewone 
vergadering.   
 
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Omdat het nogal wat kouder begint te worden buiten gaan we vandaag 
met z’n allen knutselen in thema herfst. Trek alvast jullie vuile kleren 
aan. Gewone vergadering.  
 
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 	
 

Heeeeeey allerliefste Kapoentjes, 
September en oktober zijn reeds achter de rug. Wat gaat het toch 
allemaal snel! 
Nu dat we elkaar al een beetje beter hebben leren kennen en de 
overgang gedaan is, kunnen we beginnen met de echte scoutsspelletjes! 
Hier is de maand november vol nieuwe ontdekkingen. 
 
 



	

	

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 05 NOVEMBER 2017 
Vandaag gaan we naar Azië. Wij hebben een reis geboekt en we gaan 
zoveel mogelijk landen bezoeken. Wees stipt op tijd aangezien jullie het 
vliegtuig zeker niet willen missen! Vergadering om 14u00 tot 17u30 aan 
de lokalen. 
 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
De givers verwachten jullie talkrijk aanwezig voor deze 9e editie van de 
Frietjesavond. Tussen 17u00 en 22u00 kunnen jullie genieten van 
heerlijke frietjes en vleesjes in de lokalen. Vergeet zeker niet jullie 
maaltijd te bestellen http://reynaert-beatrijs.be/. 
 
ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 
Neem jullie vuilste kleren mee want jullie komen niet proper thuis: het 
is namelijk bal- en pleinspelen vandaag! Afspraak op de gewone uren 
aan de lokalen.  
 
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Samen met de wolven spelen in het bos een spel 
in verband met een vlag. Ik zeg niets meer zodat 
de spanning tot het einde blijft… Vergadering van 
14u00 tot 17u30 aan de lokalen.  
 
ZONDAG 26 NOVEMBER 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 
 

 
Hallo welpjes, november komt er al aan!! Jullie zijn al meer dan een 
maand bezig met de scouts en wij hebben voor jullie nog supertoffe 

activiteiten gepland!! YOUHOU!!  
 
 



	

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 05 NOVEMBER 2017 

Vandaag gaan we zelf een stevig bouwwerk in elkaar sjorren. 
Jullie hebben in oktober al eens mogen oefenen, maar nu 
begint het echte werk! 
Verzin of zoek een goed griezelverhaal uit zodat we elkaar ook 
eens stevig kunnen laten schrikken  
Neem handschoenen mee. 
14u tot 17u30 aan de lokalen 
 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 

Allemaal welkom op de frietjesavond georganiseerd door 
de givers! Inschrijven is verplicht op de website. Tot dan! 
Van 17u00 tot 22u00 in de lokalen 
 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 
We trekken naar Brussel centrum om het meest fantastische stadsspel 
van de eeuw te spelen  
Neem je MIVB-abonnement mee en vergeet je das niet! 
14u tot 17u30 aan de lokalen 
 
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Kom je team versterken of aanmoedigen, want het wordt een spannende 
strijd om territorium. Snelheid, kracht en natuurlijk tactiek zullen 
bepalen wie dit spel wint. 
14u tot 17u30 aan de lokalen 
 
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017  
Uitrusten vandaag, we verwachten jullie in december met weer heel veel 
energie! 
 
 

	

Dag beste Wolven, 
Van oktober hebben we al genoten en ik kan het jullie vertellen: 
november wordt nog toffer ! Wie de volgende zin kan lezen zal worden 
beloond. 
Keokrepep si dnaam ed nav droow teh, tein fo teh tfooleg ej 
Happy Halloween ! 
 



	

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 05 NOVEMBER 2017 
Het wordt eens tijd voor een metrospel, want dat was wel lang geleden. 
We glippen weg van het slechte weer en gaan op ondergronds 
avontuur! Neem zeker je MIVB abonnement mee. Afspraak om 14u 
aan de lokalen.  
 
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
Het is vanavond frietjesavond van de givers! Help hun geld inzamelen 
voor hun buitenlands kamp en kom lekker frietjes eten in onze lokalen! 
Inschrijven kan op onze site. Jullie zijn welkom van 17u00 tot 22u00. 
 
ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 
Ooit - lang lang geleden- ruilden wij (jullie leiding) als jonggivers een ei 
tegen een stofzuiger. Met wat zouden jullie vandaag terug naar de 
lokalen komen? Een televisie? Misschien een nieuwe zetel om ons 
lokaal nog gezelliger te maken? We zijn benieuwd! 
 
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Vandaag spelen we een wel heel speciaal spel, we gaan jullie nu al 
voorbereiden op scoutskamp... Weet je nog hoe je een ei moet bakken, 
hoe je moet sjorren of hoe je een kaart moet lezen? Dat zal vandaag 
allemaal wel van pas komen! Normale uren aan de lokalen. 
 
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
Laatste zondag van de maand, jammer genoeg dus geen vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Zo, dat was het dan voor november! We kijken al uit naar volgende 
maand ! 
 
Een stevige linker 
De Jonggiverleiding 

Allerliefste jonggivertjes, 
De maand oktober is al voorbij, en die hebben we in schoonheid 
afgesloten met een fantastisch weekend! Nu staat november voor de 
deur, en het koude winterweer laat zich al voelen... Gelukkig is de scouts 
er nog steeds om je weekends wat op te beuren!! Want we hebben weer 
vanalle spelletjes klaarstaanJJ 
 



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 05 NOVEMBER 2017 
Het was lang geleden maar deze zondag duiken we de Brusselse 
metrostations in voor een awesome metrospel. Het spel gaat van start 
om 14u00, maar jullie worden nog tijdig geïnformeerd over de plaats 
waar we jullie verwachten. Neem u MIVB-abonnement mee want wij 
doen niet mee aan zwartrijden!  
 

	 	 	 ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
We leren jullie niets bij door te zeggen dat het vandaag Frietjesavond is. 
Hetgeen wel van belang is dat we jullie om 14u00 verwachten aan de 
lokalen om alles klaar te zetten. Om 17u00 gaat de avond van start en 
we stoppen met frietjes bakken om 22u00. Pas dan mogen jullie naar 
huis! 
 
P.S.: vergeet jezelf niet in te schrijven en maak gerust nog wat reclame 
in je vriendenkring.  
 

	 	 	 ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 
Afspraak aan de lokalen om 14u00 om alles op te ruimen. Ook hier dient 
iedereen aanwezig te zijn. Eens de lokalen terug in ordelijke staat zijn 
mogen jullie naar huis.    
 

	 	 	 ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 
Afspraak om 14u00 aan de lokalen voor het grote Colruytspel. Haal je 
diepste gevoelens voor deze “abnormale” winkelketen bovenuit en 
ontdek er alle geheimen van. Kriebelt het van interesse? Afkomen met 
je Xtra kaart is de boodschap!  
 

	 	 	 ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.  
 
 
 
 

 
 
Een stevige linker 
De giverleiding 

Na het fantastische weekend waar we een record verbroken hebben 
inzake geldinzameling is het nu tijd voor iets wat rustiger. Ontdek 
hier alvast wat we voor jullie klaar hebben! 
Uiteraard verwachten we jullie -indien mogelijk- allemaal aanwezig 
op de vergaderingen!  
 



 


