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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  

           https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/  

 

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 Totemlezers 
 
 
Daar komt hij weer piepen, de zon! We hebben hem lang moeten missen, maar aan al het gemis 
komt een einde. Nu de dagen weer langer worden, kunnen we weer met veel energie en 
lentekriebels de vergaderingen in duiken want jullie leiding heeft weer veel leuke activiteiten 
op het programma gezet!  
 
De maand maart is de kortste maand met 31 dagen omdat we een uur verliezen wanneer we 
overschakelen naar het zomeruur. Dat wil niet zeggen dat we ons nu minder gaan amuseren, 
wees daar maar zeker van!  
 
Deze maand vertrekken we met de voltallige scouts- en gidsengroep op groepsweekend. Van de 
allerkleinste tot de allergrootste en alles daartussenin natuurlijk ook! Om deze maand met z’n 
allen te beginnen heb ik een gedicht van Toon Tellegen gevonden omdat we niet mogen 
vergeten dat we nooit (helemaal) alleen zijn.  
 
 

Ik ben alleen, zegt de een. 
Nee, ik ben alleen, zegt de ander, 

jij hebt mij. 
Ik jou?? 

en draait zich, als door de bliksem getroffen, om, 
kijkt in het rond, 

knielt op de grond, 
port met een stok 

onder divans en kasten, 
zoekt de ander, 
roept de ander, 

en denkt tenslotte, 
in het klamme donker, 

met zijn rug tegen de muur: 
het is waar, ik heb jou. 

 
Toon Tellegen, uit De een en de ander 

 
 
Vele groeten en een stevige linker 
Mees 



	

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 04 MAART 2018 
Vandaag gaan we op zoektocht, want Mario is zijn paddenstoel 
kwijtgeraakt. Helpen jullie hem terug te vinden. Mario zal jullie erg 
dankbaar zijn! Afspraak op gewone uren aan de lokalen. 
 
ZONDAG 11 MAART 2018  
Wees allen aanwezig waaaaaaaant, wij gaan ZWEMMEEEEEN. 
Sommigen kennen het zwembad al en voor anderen wordt dat een heuse 
ontdekkingstocht. Afspraak om 14u00 aan het Begijntjesbad. 
Adres: Begijnhof 9, 3090 OVERIJSE.  
Jullie kunnen weer opgehaald worden om 17u00. Vergeet dus zeker je 
zwemgerief en handdoek niet samen met 2,50 EUR.  
 
VRIJDAG 16 T.E.M. ZONDAG 18 MAART 2018 
Groepsweekend, met als thema: Alice in Wonderland J. Zoals ik al in 
het tekstje hierboven schreef zullen we extra activiteiten met 
verkleedkleren doen, dus zorg dat je goed verkleed bent. Praktische 
informatie vind je op het weekendblad in deze Totem. 
 
ZONDAG 25 MAART 2018 
Jammer genoeg geen vergadering, laatste zondag van de maand. 
Geniet van een dagje vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker en vele groetjes 
De kapoenenleiding 
 
P.S.: een grote dank aan alle ouders die dit jaar op tijd afmelden 
wanneer hun zoon/dochter niet kan komen; voor de anderen geldt dit 
als een geheugensteuntje ;) 

 

Dag lieve kapoentjes!  
Het weekend van februari was weer spectaculair. Wij kunnen zo leuk 
mogelijke spellen bedenken, maar het zijn toch jullie die ze laten slagen, 
keer op keer! Deze maand staat er opnieuw een weekend voor de deur: het 
GROEPSWEEKEND!  
Aangezien we vorig weekend niet veel met de verkleedkledij gedaan hebben 
zetten wie die extra in de verf op het groepsweekend. Goed verkleden is dus 
de boodschap.  
 



	

	

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 MAART 2018 
Trek maar warme kleren aan want we gaan een lange wandeling maken 
opzoek naar een schat! Afspraak om 14u00 aan de lokalen. Om 17u30 
mogen jullie terug naar huis.  
 
ZONDAG 11 MAART 2018 
Ik hoop dat jullie van zwemmen houden want vandaag gaan we allemaal 
samen naar het zwembad van Overijse! Vergeet zeker geen 
zwembroek/zwempak en een handdoek mee te nemen samen met 2,5 
EUR. We spreken af om 14u00 aan de ingang van het Begijntjesbad 
(Begijnhof 9, 3090 OVERIJSE). Uitzonderlijk is de vergadering gedaan 
om 17u00.  
 
VRIJDAG 16 T.E.M. ZONDAG 18 MAART 2018 
We gaan allemaal tezamen met de voltallige scouts- en gidsengroep op 
weeekend! Meer informatie over het groepweekend vind je twee 
bladzijden verder in deze Totem.  
 
ZONDAG 25 MAART 2018 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat altijd iets weten als je om een speciale reden niet naar de 
vergadering(en) kunt komen, dan kan je leiding zich aanpassen aan je 
afwezigheid.  
 

 
 
Een stevige linker 
De welpenleiding 
 

 
Liefste welpjes, nu ons takweekend achter de rug is en we ons daar te 
pletter geamuseerd hebben is het tijd om eens wat andere activiteiten 

in te lassen. Ben je benieuwd? Kijk dan snel 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 04 MAART 2018 

Vandaag zullen we een speciaal bosspel spelen waar jouw scherpheid 
van pas zal komen. Om te weten wat dit betekend kom dan zeker naar 
deze vergadering. Ook deze week normale uren aan de lokalen. 
	
ZONDAG	11 MAART 2018 
Er is iets gebeurd in het verre land van Fortnite kom om ons te helpen 
alle problemen op te lossen zodat iedereen terug naar het eiland kan! 
Iedereen wordt in uniform verwacht aan de lokalen, gewone uren.  
 
VRIJDAG 16 T.E.M. ZONDAG 18 MAART 2018 
Het langverwachte groepsweekend staat voor de deur. Voor meer 
informatie kan je terecht op het weekendblad, op de volgende pagina 
van deze Totem.  
 
ZONDAG 25 MAART 2018 
Deze week mag iedereen thuisblijven na ons twee maanden volledig te 
hebben uitgeleefd. Geen vergadering.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De Wolvenleiding  

	

Beste wolven 
Na net een weekend achter de rug te hebben gaan we deze maand 
opnieuw op weekend maar dan ook met jonggivers en givers! De lente 
komt eraan en hopelijk ook de warme temperaturen J 
 



	
	
	
	
	
	
	
Voor deze knettergekke editie van het Groepsweekend vertrekken we met alle takken op 
vrijdagavond. 
 

® WAAR? 
Scouts en Gidsen Juventa 
Mieregemstraat 23 
1785 MERCHTEM 
 

® TIJDSTIP EN VERVOER 
Het vertrek gebeurt op vrijdag 16 maart 2018 naargelang de takken: 
§ Kapoenen, Welpen en Givers: om 18u30 op perron 1 van het busstation 

van Brussel-Noord. Deze takken reizen met de bus van De Lijn die op 450m 
van de lokalen stopt.  

§ Wolven en Jonggivers: om 18u40 tegenover de Quick van het treinstation 
van Brussel-Noord. Deze takken reizen met de trein van de NMBS die op 
900m van de lokalen stopt.  

Op zondag 18 maart 2018 vragen we aan alle ouders om hun kinderen op te 
halen op de weekendplaats in Merchtem, samen met een hotdog en een 
drankje. Het weekend eindigt om 12u30.  
  

® WAT NEEM JE MEE? 
o Weekendgeld 21 EUR in een gesloten omslag met naam/totem.  
o Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel altijd een 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 “Alice in Wonderland”.   
o Zaklamp (en zakmes voor de jonggivers en givers) 
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.  

• Indien het niet mogelijk is om uw kind(eren) aan het station af te zetten, 
mag u ze ook rechtstreeks afzetten in Merchtem op vrijdagavond. Neem 
hiervoor contract op met de takleiders in kwestie.  



	

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 04 MAART 2018 
Met het mooie weer dat eraan komt gaan we eens goed genieten van de 
natuur. We trekken vandaag naar het bos voor een mega cool bosspel! 
Maar om een groot spel te spelen moeten jullie natuurlijk talrijk 
aanwezig zijn, dus zeker komen!   
 
ZONDAG 11 MAART 2018 
Wat dachten jullie van een....... ZWEMVERGADERING! Vergeet jullie 
badpak/zwembroek, zwembril, badmuts, handdoek zeker niet samen 
met 2,50 EUR voor de inkom! We spreken om 14u00 af aan het 
Begijntjesbad in Overijse (Begijnhof 9, 3090 OVERIJSE). Jullie mogen om 
17u00 opgehaald worden. 
 
VRIJDAG 16 MAART T.E.M. ZONDAG 18 MAART 2018 
Ons groepsweekend is er eindelijk! Meer informatie zal je vinden in deze 
Totem op het weekendblad. We zullen ons best doen om het even leuk 
te maken als ons weekend aan zee, ook al wordt dat moeilijk na zo een 
geslaagde editie!  
 
ZONDAG 25 MAART 2018 
Laatste zondag van de maand. Tijd om wat uit te rusten. Tot in april! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De Jonggiverleiding 

Hey lieve jonggivertjes! Maart: het begin van de lente, de zon schijnt, de 
vogeltjes fluiten, iedereen wordt er vrolijk van, wij ook! 
Na een fantastisch weekend aan de zee waar we goed zijn uitgewaaid zijn 
we weer klaar voor een nieuwe maand vol leuke activiteiten! Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in als wij? 
 
 
 



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 04 MAART 2018 
Altijd al willen pronken als de beste uit de groep? Of heb je eigenlijk je 
twijfels over de capaciteiten van een andere giver? Je komt het allemaal 
te weten tijdens deze vergadering. Afspraak aan de lokalen op de gewone 
uren.  
 

	 	 	 ZONDAG 11 MAART 2018 
Metrospel, bosspel, stadsspel, … jullie kennen ze quasi vanbuiten. Maar 
deze namiddag tillen we de uitdaging naar een hoger niveau: de eer van 
Reynaert-Beatrijs veiligstellen in een XL-metrospel tegen andere 
givergroepen uit Brussel. Met andere woorden: eendracht maakt macht, 
wij hebben iedereen nodig. Afspraak met je MIVB-abonnement om 
13u00 aan de lokalen. Na het spel mogen jullie meteen naar huis!  
 
VRIJDAG 16 T.E.M. ZONDAG 18 MAART 2018 
Het derde en laatste weekend van het scoutsjaar staat al voor de deur. 
Wij verwachten jullie talkrijk op het groepsweekend, want dit is de ideale 
gelegenheid om nog eens een grote geldactie te houden. En 
groepsweekend wilt niet zeggen dat er geen awesome nachtspellen of 
toffe giveractiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor meer informatie kan 
je terecht op het weekendblad in deze Totem.  
 

	 	 	 ZONDAG 25 MAART 2018 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.   
 

	 	 	   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De giverleiding 

Na het zeer geslaagde takweekend van vorige maand hopen we dat 
jullie weer allemaal chaud zijn voor een nieuwe maand. Vergeet niet 
dat een geslaagd kamp deze zomer bij een toffe groepssfeer begint: 
deze bouw je op tijdens het jaar!  

 



	


