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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

 



	

	

	

	

	

 

Dag Totemlezer 
 
 
Het is december en dat wordt in België nogal vaak gelinkt aan onder andere Sinterklaas en 
Kerstmis, aan sneeuwvlokjes en een nieuw jaar, aan het begin van de winter en warme 
chocomelk, maar jammer genoeg voor de meeste van ons ook aan examens … Daarom ziet de 
maand december er een beetje anders uit dan de andere maanden! 
 
 
Maar niet getreurd, anders kan ook leuk zijn! We gaan namelijk allemaal samen een film kijken 
en we houden ook een Kerstfeestje. En als dat nog niet genoeg is, hebben we ook nog een 
gewone vergadering klaarstaan.  
 
 
Dus trek je dikke regenjas en je warme laarzen aan en dan zullen we allemaal samen deze koude 
maand trotseren!  
 
 
Een stevige linker 
Panda 
 



	

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 03 DECEMBER 2017 
De Sint is al in het land maar hij heeft een groot probleem: al zijn 
cadeautjes zijn verdwenen! :-O Kom hem helpen voor het te laat is. 
Afspraak op normale uren. 
 
VRIJDAG 08 DECEMBER 2017  
Het wordt een beetje te koud om buiten te spelen dus hebben we 
uitzonderlijk een vergadering op vrijdag. We kijken samen met de 
welpen en wolven naar een film. Aarzel niet om een deken en/of kussen 
mee te nemen voor extra comfort. De vergadering begint om 18u00 en 
eindigt om 20u00. De leiding zorgt voor een versnapering tijdens de 
film!  
 
VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Wat is een scoutsjaar zonder Kerstfeestje? Super saai! Neem allemaal 
een uniseks cadeautje mee van maximum 5,00 EUR. Zorg dat je 
cadeautje is ingepakt zodat de inhoud tot op het laatste moment een 
verrassing blijft. We spreken af van 18u30 tot 21u30 aan de lokalen. Ook 
vandaag zorgt de leiding voor een versnapering tijdens de avond.  
 
ZONDAG 24 DECEMBER 2017 
Het is bijna Kerst dus geen vergadering. 
 
ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Geen vergadering dus veel tijd om Ouderjaar te vieren! Alvast een 
gelukkig nieuwjaar van de leiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De kapoenenleiding 

 

Het is alweer december, wat is het jaar voorbijgevlogen! December mag 
dan wel één van de koudste en donkerste maanden zijn maar dat 
betekent zeker niet dat het niet gezellig kan zijn. Lees maar snel verder 
om te kijken wat de leiding voor jullie in petto heeft. 
 



	

	

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 04 DECEMBER 2017 
Trek vandaag je warme kleren aan, want we gaan op ontdekkingsreis 
naar Antarctica. Weet alvast dat er meer te zien is dan enkel ijs of 
sneeuw! Benieuwd? Afkomen op de gewonde uren is de boodschap!  
 
VRIJDAG 08 DECEMBER 2017 
Aangezien het buiten al wat kouder aan het worden is, gaan we gezellig 
binnen zitten om een film samen te kijken. Zoals elk jaar neem je best 
een dekentje en/of kussen zodat je lekker comfortabel kan zitten. De 
leiding zorgt voor een versnapering tijdens de film. Afspraak aan de 
lokalen om 18u00, jullie mogen terug naar huis om 20u00.  
 
VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Nog tien dagen aftellen tot Kerstdag, maar wij scoutsjongeren zijn soms 
wat haantje-de-voorste en daarom vieren we het tien dagen eerder! Pak 
allemaal een lekkernij mee, zoals bijvoorbeeld een zakje snoep of 
lekkere zelfgemaakte koekjes en dan gaan we daarmee een super leuk 
spel spelen! Afspraak aan de lokalen om 18u30, de vergadering zit er op 
om 21u30.  
 
ZONDAG 24 DECEMBER 2017 
Morgen is het Kerstdag, en vanavond zit iedereen gezellig thuis. Geen 
vergadering.   
 
ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Jammer genoeg was het kerstfeestje de laatste vergadering van het jaar. 
Gelukkig staan we er volgende maand alweer met nieuwe activiteiten! 
 
 
 
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, december is de maand bij uitstek voor de cadeautjes en 
zoetigheden. Ook bij de scouts hebben we iets speciaals voor jullie 

klaarliggen. Je ontdekt het hieronder …  
 
 



	

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 03 DECEMBER 2017 

We beginnen de maand met een verassing. Benieuwd? Kom dan zeker 
af! Afspraak van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen. 
 
VRIJDAG	08 DECEMBER 2017 
Kom genieten van een leuke film en een paar heerlijke snacks. 
Comfortabele kleding aandoen en een dekentje meenemen wordt zeker 
aangeraden.  
De film gaat door van 18u00 tot 20u00 aan de lokalen. 
 
VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Wees op je hoede voor de gemene Kerstelfjes! Help jij de Kerstman 
om zijn atelier weer in orde te brengen? Doe warme kleren aan en 
bereid je voor op een fantastische avond vol avontuur! 
Afspraak van 18u30 tot 21u30 aan de lokalen. 
 
ZONDAG 24 DECEMBER 2017 
Geen vergadering vandaag. Geniet van jullie kerstavond, Ho Ho Ho! 
 
ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Weer geen vergadering vandaag. We verwachten jullie in januari 2018 
weer vol energie! Fijn Nieuwjaar allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.: Ook in december blijven afzeggen wanneer je niet kan komen!  
 
Een stevige linker 
De Wolvenleiding  
 

	

Hey hey hey lieve Wolven 
Bereid jullie dikke jassen, mutsen, wanten en sjaals maar voor want 
december is er weer. Samen maken we er een sfeervolle en gezellige 
maand van!  We verwachten jullie allemaal voor de toffe vergaderingen 
die deze maand te wachten staat. Pas op de een paar vergaderingen 
zullen niet op zondag plaatsvinden, hieronder vinden jullie de nodige 
informatie. 
 



	

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) 

	

	

	

	

	 	 	 VRIJDAG 01 DECEMBER 2017 
De winter is al een tijdje ingezet en het zonnetje gaat alsmaar vroeger 
onder. Daarom brengen wij weer licht in de zaak met een spannende 
fakkeltocht. Na de kou getrotseerd te hebben, gaan we allen samen 
dessertjes degusteren in de warmte van de lokalen. Breng dus zeker 
allemaal een (zelfgemaakte) zoetigheid (taart, cake, tiramisu, …) mee 
om samen met jullie vriendjes te delen en op te peuzelen. Afspraak van 
19u00 tot 22u00 aan de lokalen.  
 
VRIJDAG 08 DECEMBER 2017 
Brrrrr… Nu wordt het wel echt koud in ons kleine landje. Maar niet 
getreurd, want er staat een super gezellige filmavond op het programma. 
Deze gaat zoals altijd door in onze goed geïsoleerde en knusse lokalen 
van 20u30 tot 22u30. Neem een dekentje mee, de leiding zorgt voor een 
versnapering.  
 
VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Yes! Het is weer zover. Het is weer tijd voor het enige echte en 
langverwachte Kerstfeestje van Reynaert-Beatrijs. Vandaag worden er 
weer geschenkjes uitgewisseld. Wie zal jouw cadeautje naar huis mogen 
nemen en welk geschenkje zal jij mogen openen? Kom zeker naar de 
vergadering van 18u30 tot 21u30 als je antwoord op die vraag wil vinden! 
Spanneeeeeeend! Na het feestje, gaan we ons jonggiverlokaal 
omtoveren tot ons eigen gezellige huisje. Vergeet dus geen geschenkje 
en coole versierspullen (slingers, posters…) mee te brengen. 
 
ZONDAG 24 DECEMBER 2017 
Geniet van jullie welverdiende Kerstvakantie. Geen vergadering.  
 
ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Laatste zondag van de maand, jammer genoeg dus geen vergadering. 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De Jonggiverleiding 

Hey jonggivers, 
Ah, december staat alweer voor de deur met zijn frisse dennengeur. 
Hopelijk schenken de weergoden ons een verse dosis sneeuw en winterpret 
en brengen Sinterklaas en de Kerstman jullie welverdiende cadeautjes met 
zich mee. Spijtig komen ook de iets minder leuke examens eraan. Kom dus 
talrijk naar de vergaderingen om aan de stress te ontsnappen en samen 
met de leiding en de andere jonggivertjes eens lekker te ontspannen! 
 
 



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) 

	

	

	

	

	

	

	 	 	 VRIJDAG 01 DECEMBER 2017 
Fabuleus mijnheer? Ja hoor! Afspraak met een volle maag en 10 EUR 
om 19u45 in de grote hal van het station van Brussel-Centraal. 
Vandaaruit stappen we richting “Enigma”, een escape room gelegen aan 
het Albertinaplein. Wees stipt, we beginnen aan het spel om 20u00 en 
wachten niet op laatkomers. Het spel duurt een uur, daarna kunnen we 
nog gezellig napraten vooraleer jullie naar huis gaan (rond 22u00 
ongeveer).  
 

	 	 	 VRIJDAG 08 DECEMBER 2017 
Vandaag is het filmavond. Neem allemaal een dekentje en kussen mee 
en dan maken we het lekker knus met z’n allen. Voorstellen voor films 
zijn altijd welkom. We verwachten jullie om 20u30 aan de lokalen. Jullie 
ouders kunnen jullie terug ophalen om 22u30. De leiding zorgt voor een 
versnapering, geen hele maaltijd.  
 

	 	 	 VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 
Het is kerstfeestje. Het chicste event op de scoutskalender. Het kruin uit 
de scoutswereld zal hierop aanwezig zijn. Kom dan ook in je mooiste 
scoutshemd en scoutsdas. Ze verwachten jullie van 18u30 tot 21u30. 
Vergeet ook niet jullie secret Santa cadeau mee te nemen (niet duurder 
dan 7 EUR) voor die speciale persoon. 
 

	 	 	 ZONDAG 24 DECEMBER 2017 
Geen vergadering, maar een gelukkig Kerstfeest toegewenst!   
 

	 	 	 ZONDAG 31 DECEMBER 2017 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Tot volgend jaar!  
 
 
 
 

 
 
Een stevige linker 
De giverleiding 

Geachte Givers 

Na een boeiende en vooral winstgevende maand november nodigen 
wij, de leiding, jullie graag uit op onze fabuleuze evenementen. De 
dresscode is casual.  

P.S.: Veel succes met jullie examens, in januari is het aan onze beurt 
J 

 



 


