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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

 



	 MOL (Edmond Jonckheere)       ( 0471/176720 
* groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 JUNI 2018 
Geen vergadering.   
 

	 	 	 ZONDAG 10 JUNI 2018 
Geen vergadering.  
 

	 	 	 ZONDAG 18 JUNI 2018 
Geen vergadering.  
 

	 	 	 ZONDAG 24 JUNI 2018 
Nu de meesten onder jullie zijn klaar met schoolwerk. Tijd om een dagje 
te genieten van het strand in Duinbergen.  
Afspraak om 09u00 in de grote hal van Brussel-Centraal met je uniform. 
Ook neem je volgende zaken mee:  
— Picknick en water (de leiding zorgt voor een ijsje als vieruurtje) 
— Hoedje/pet en zonnecrème  
— Handdoek  
— Zwemgerief  
— 5,00 EUR om te gocarten  
— Schop, emmer, bal, … om op strand te gebruiken  
We zijn terug op in de grote hal van Brussel-Centraal om 18u45.  
 

	 	 	 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
In tegenstelling tot andere scoutsgroepen in Brussel verkiezen we bij 
Reynaert-Beatrijs om langere kampen te houden voor onze leden zodat 
ze met alle facetten van scouting vertrouwd kunnen geraken. Zo slapen 
de Kapoentjes vijf nachten in tenten terwijl de Givers maar liefst 17 
dagen op stap gaan doorheen Tsjechië en Slowakije. Gezien deze lange 
periodes leek het ons verstandig om een contactmoment te organiseren 
tussen de ouders en de leiding.  

 
Bij deze hebben we het genoegen om alle ouders om 18u00 uit te 
nodigen voor een gezellige receptie aan de lokalen. Samen met een 
hapje en een drankje presenteren de verschillende takken hun kamp en 
heeft u de gelegenheid om vragen en opmerkingen met de leiding te 
delen. Aangezien er heel wat broers en zussen verspreid zijn over 
meerdere takken zal elke tak om de beurt haar kamp voorstellen in het 
lokaal. Ondertussen kan u al wat praten met de leiding en/of andere 
ouders.  
 
Een stevige linker 
Mol 

Elk jaar is de maand juni een moeilijke tijd… al dat studiewerk terwijl dat het 
zonnetje schijnt. Soms zijn je gedachten tijdens het studeren al op vakantie 
vertrokken. Vooraleer wij onze trouwe scouts en gidsen belonen met mooi 
kamp hebben we nog een vergadering in juni en een bijeenkomst voor de 
ouders. Deze Totem geldt dus voor alle takken.  
 
 



	


