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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 ouders 
Beste totemlezer 
 
Na een lange en heel koude winter, is eindelijk de lente aangebroken. Het is weer tijd voor 
T-shirts en zon. De bloemetjes gaan open, het gras wordt groener, de vogeltjes fluiten en wij 
staan weer helemaal voor jullie klaar.  
 
We hebben al drie leuke weekends achter de rug. We kennen elkaar dus allemaal al goed en 
op die vriendschappen willen we graag verder bouwen. Om die groepssfeer nog wat te 
versterken zijn jullie allemaal welkom op het jaarlijkse GROEPSFEEST. Gezellig met 
medeleden, medeouders, medeleiding, medeoud-leiding, vrienden, familie en iedereen die 
houdt van scouts en van samenzijn een hapje eten en een glaasje drinken. Beter kan het 
niet, nietwaar? Meer informatie over het groepsfeest kan je in het midden van deze Totem 
vinden of op onze website http://reynaert-beatrijs.be  
 
Tot slot wil ik jullie nog een Zalig paasfeest wensen. Geniet van de vakantie lieve scoutsertjes. 
Jullie hebben het stuk voor stuk verdiend!! 
 
Een stevige linker,  
Spinaap 
 
 



	

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 01 APRIL 2018 
Vrolijk Paasfeest. Deze zondag is er jammer genoeg geen scouts.  
 
ZONDAG 08 APRIL 2018  
We gaan vandaag met z’n allen gaan steppen in het 
park. Nemen jullie allemaal een step mee naar de 
vergadering? Als je meerdere steppen hebt mag je die 
altijd meenemen. Wie er thuis geen step heeft, kan een 
mail sturen naar de leiding. Wij proberen er dan eentje 
te regelen.  Vergadering van 14u00 uur tot 17u30.	 
 
ZONDAG 15 APRIL 2018 
Vandaag is het een beetje een speciale vergadering. We gaan namelijk 
met alle andere kapoenen uit Brussel een hele namiddag plezier maken, 
joepie! We spreken af aan de lokalen om 13u00 met MIVB- 
abonnement. Om 17u30 zijn we terug aan de lokalen. Zorg ervoor dat 
je allemaal je das aanhebt, zodat we kunnen laten zien dat Reynaert-
Beatrijs de tofste scouts is!  
 
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL 2018 
Het is eindelijk zover: ons giga-spetterend groepsfeest. Kom genieten 
van een lekker stukje vlees en verschillende leuke activiteiten voor groot 
en klein. Zeker afkomen is dus de boodschap! Meer informatie vind je 
in het midden van deze totem of op de website van de scouts. Wij vragen 
wel om in te schrijven via http://reynaert-beatrijs.be  

 
ZONDAG 29 APRIL 2018 
Laatste zondag van de maand. Geen 
scouts, rust maar lekker uit!  
 

 
 

 
 
 
Een stevige linker en vele groetjes 
De kapoenenleiding 

Dag liefste kapoentjes,  
Nadat we de maand Maart op een spetterende manier hebben afgesloten 
met een geweldig groepsweekend, zijn we weer klaar voor de maand april. 
Er staan twee leuke speciale vergaderingen op het programma, dus lees 
maar snel verder!  

 
 

 



	

	

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 01 APRIL 2018 
Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen?... Omdat het gras 
onder hun okseltjes kietelen! HAHAHAHAHHAHA	
Vandaag is er spijtig genoeg geen scouts. Vrolijk Paasfeest! 	
 
ZONDAG 08 APRIL 2018 
Uh oh… Net een briefje van de Chinese maffia gekregen… ‘t Is geen 
goed nieuws Welpjes L. De maffia wilt onze lokalen kopen! We hebben 
hun uitgelegd dat onze lokalen niet te koop zijn, maar ze willen het niet 
begrijpen…  
De baas van de maffia, meneer 王牌, heeft gezegd dat hij onze lokalen 
zal veroveren met zijn soldaten, tenzij jullie een toernooi tegen hem 
kunnen winnen. Het is onze laatste kans om onze lokalen te redden! De 
soldaten zijn veel te sterk om enkel met de leiding tegen hen te vechten. 
Kom dus allemaal af en red onze lokalen! Jullie zijn onze laatste hoop! 
Het toernooi vindt plaats tussen 14u00 en 17u30 aan de lokalen 
 
ZONDAG 15 APRIL 2018 
Deze week is het districtsactiviteit. We spreken daarom af om 13u00 aan 
de lokalen. We gaan dan met alle andere welpen uit Brussel een groot 
spel spelen. Je neemt vandaag best je MIVB abonnement mee! We zijn 
terug om 17u30 aan de lokalen. 	
 
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL 2018 
Ook Reynaert-Beatrijs organiseert eenmaal per jaar een feest, nl. het 
Groepsfeest. Kom samen met vrienden, familie, kennissen en ouders 
meegenieten van onze barbecue in het Don Bosco Instituut te Sint-
Pieters-Woluwe. Inschrijven is verplicht via de website http://reynaert-
beatrijs.be We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn.  
 
ZONDAG 29 APRIL 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 

 
Er zijn al haast drie weekends achter de rug. Dit wil zeggen dat het 
deze maand een beetje rustiger zal zijn, maar daarom niet minder 

leuk. En binnenkort is het weer tijd voor een lange vakantie, mét een 
lang scoutskamp vol supertoffe spelletjes en keiveel plezier. Tof he?  
 



	

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 01 APRIL 2018 

Het is Pasen, de leiding neemt een dagje rust. Jullie kunnen daardoor zo 
veel paaseitjes eten als je wilt.  
Veel plezier!  
	
ZONDAG	08 APRIL 2018 
De paashaas is verdwenen! Kom samen met de leiding de paashaas 
zoeken aan de lokalen, breng zeker handschoenen mee. 
Afspraak van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen. Be there or be square! 
 
ZONDAG 15 APRIL 2018 
Het is districtsvergadering. Deze vergadering spelen we een groot spel 
samen met alle Nederlandstalige scouts van district Brussel. Om op tijd 
op verplaatsing te kunnen zijn om 13u00 aan de lokalen. We zijn om 
17u30 terug. 
 
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL 2018 
Het is groepsfeest, kom gezellig een hapje en drankje nuttigen ter 
voordelen van de scouts. 
De leiding is er helemaal klaar voor. 
 
ZONDAG 29 APRIL 2018 
De laatste zondag van de maand is er nooit vergadering, we houden het 
op deze traditie. Neem een dagje rust zodat je volgende week actief bent 
op onze vergadering. Geniet ervan! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Een stevige linker 
De Wolvenleiding  

	

Het is alweer April, wat is het jaar voorbijgevlogen! April mag dan wel 
bekend staan voor zijn aprilse grillen, dat betekent niet dat wij niets gaan 
doen! Lees spoedig verder om te kijken wat de leiding allemaal in petto 
heeft. 
 
 



	



	

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 01 APRIL 2018 
Pasen, tijd om samen met de familie wat tijd door te nemen. Geen 
vergadering.  
 
ZONDAG 08 APRIL 2018 
Wie lente zegt, zegt picknick. Vandaag spreken we om 12u00 af aan de 
lokalen en gaan we samen fietsen naar een 
leuk picknick plekje. Neem zeker een fiets 
(nogal logisch), helm en fluohesje. Vergeet ook 
niet iets mee te nemen om te eten/drinken 
waarvan we met de hele groep kunnen 
profiteren. We zijn terug om 17u30 aan de 
lokalen. 
 
P.S.: Moest het helaas slecht weer zijn zal deze activiteit niet kunnen 
doorgaan. De leiding zal het weer stevig in de gaten houden en de dag 
op voorhand een mail sturen om jullie op de hoogte te houden moest er 
iets in de planning veranderen. 
 
ZONDAG 15 APRIL 2018 
We gaan samen met alle andere jonggivers en givers van Brussel een 
megacool spel spelen in het hartje van Brussel. Zeker afkomen is de 
boodschap. Afspraak aan de lokalen om 13u00 aan de lokalen in perfect 
uniform. Om 17u30 zijn we terug. Neem ook je MIVB-abonnement mee.  
 
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL 2018 
Het is weer tijd voor ons jaarlijks groepsfeest. Kom genieten van een 
lekkere barbecue (er zullen ook vegetarisch opties aanwezig zijn). De 
perfecte gelegenheid om wat bij te kletsen en nieuwe mensen de 
ontmoeten. Vergeet je niet in te schrijven op http://reynaert-beatrijs.be  
 
ZONDAG 29 APRIL 2018 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.  

 
 
 
Een stevige linker 
De Jonggiverleiding 

AAAh de lente is eindelijk terug in het land. De bloemetjes bloeien en de 
vogeltjes fluiten. Het zonnetje schijnt terug en dat is de perfecte 
gelegenheid om lekker buiten te gaan spelen. Wij hebben alvast een hoop 
toffe activiteiten voor jullie geplant.  
 



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 01 APRIL 2018 
Zalig Paasfeest. Geen vergadering.   
 

	 	 	 ZONDAG 08 APRIL 2018 
Afspraak om 11u30 aan de halte Herrmann-Debroux van tramlijn 94 
richting Louiza met 5 EUR en je MIVB-abonnement. Jullie moeten nog 
niet gegeten hebben, wij zorgen voor alles! De vergadering is afgelopen 
om 17u30 aan de lokalen. Zoals op elke vergadering dien je je uniform 
aan te hebben.  
 
ZONDAG 15 APRIL 2018 
Na het geslaagde metrospel met Mooibos-Lievens en Molenbeek is het 
nu eens tijd om wat andere scoutsgroepen te ontmoeten. Afspraak om 
13u00 aan de lokalen met je MIVB-abonnement. We zijn terug om 
17u30. Zoals op elke vergadering dien je je uniform aan te hebben.  
 

	 	 	 ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL 2018 
Wij organiseren met de leiding ons traditioneel groepsfeest, en ook jullie 
zullen van de partij zijn. Zoals ondertussen gewoonlijk is hebben wij hulp 
nodig om de bar open te houden. Daarnaast zijn jullie meer dan welkom 
om ook mee te smullen van de barbecue. Meer informatie over de 
praktische regeling van de shiften via de groep. Inschrijven voor het 
groepsfeest kan op de website van de scouts: http://reynaert-beatrijs.be  
 

 	 	 	 ZONDAG 29 APRIL 2018 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.  
 

	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De giverleiding 

De tijd vliegt snel voorbij. Het scoutsjaar is maar net begonnen en we 
zijn de helft al lang voorbij. Maar kijk, de kers op de taart zal ons 
buitenlands kamp worden. Bijna iedereen heeft er hard voor gewerkt 
om geld in te zamelen, en het is beloofd, “ge zult er geen spijt van 
hebben”. Maar in april hebben we ook nog een paar toffe momentjes 
voorzien, dus wees paraat!  

 



	


