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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: https://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. 
 
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

 



	

	

	

	

Beste lezers 
 
 
Hier is februari weer, de kortste maand van het jaar. Gelukkig vol leuk nieuws zoals het eind 
van de examens voor een groot deel van de leidingsploeg. Na hard werken hebben zij een 
welverdiende vakantie nodig.  
Hierdoor is er zondag 03 februari geen vergadering.  
Ik weet dat jullie allemaal zeer teleurgesteld zijn, maar wees niet bang er is deze maand weer 
een leuk takweekend gepland op 23 24 en 25 februari waar de leidingsploeg weer compleet is. 
Laat deze data dus maar open. Meer informatie hierover vind je verder uitgelegd in de totem.  
 
We hadden spijtig genoeg geen sneeuw op kerstmis maar we hopen dat we deze maand wel 
van de sneeuw kunnen genieten. Vergeet dus zeker niet warme kleren aan te doen. 
Februari is ook de maand van de liefden dus ik wens jullie veel liefde toe. 
 
Een mededeling van praktische aard: de dassen zijn terug op voorraad. Wie als nieuw lid 
geen das ontving bij de start van het scoutsjaar, kan zijn exemplaar vragen aan de takleiding. 
Wie zijn das kapot of kwijt is, kan een nieuwe aanschaffen tegen de prijs van 7,50 EUR per 
stuk. Vergeet in ieder geval niet op je naam of totem erin te schrijven: iedereen draagt 
namelijk dezelfde ;) 
 
 
Groetjes  
 
Beo 
 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BEO (Zélie Demyttenaere)       ( 0479/799231 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
TAGOEAN (Oscar Bribosia)        ( 0491/292090 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 
De leiding heeft na een lange examenperiode een weekje vakantie, het 
is dus jammer genoeg geen vergadering. We dagen jullie uit om zelf een 
activiteit te verzinnen, succes! 
 
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
Vandaag spelen wee een groot olympisch spel, zorg 
dat je warme kleren aan hebt, want het wordt een 
spannende en actieve vergadering! 
Afspraak van 14u00 tot 17u30 aan de lokalen. 
 
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
Vandaag leren we de landen beter kennen in een risk spel! Oefen al 
maar om snel, lenig en levendig te zijn, je zal het nodig hebben! 
Afspraak op gewone uren aan de lokalen. 
 

 
 
ZATERDAG 23 TOT ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
Het is eindelijk weer TAKWEEKEND!!! We gaan samen met de Welpen 
naar Longueville. Weekendthema: JUNGLE J Ga dus al maar op zoek 
naar leuke verkleedkleren! De praktische informatie kan je terugvinden 
op het weekendblad in deze Totem.  
 
 
 
 
Een stevige linker 
De kapoenenleiding 

Dag lieve kapoenen 
De winter loopt op zijn einde en het wordt weer wat 
warmer. Perfect om weer buiten te spelen. Kleed je dus 
goed aan!! 
Deze maand staan er weer hele leuke activiteiten op 
jullie te wachten en niet te vergeten: het tweede 
TAKWEEKEND. Dus we verwachten jullie talrijk!! 
 
 
 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)      ( 0474/398400 
OE (Henri Delville)        ( 0495/106960 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	
	 	 	 ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 

Het is voor de studerende leiding lesvrije week. Uitzonderlijk is er deze 
zondag geen vergadering. 
 
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
Vandaag is een speciale en zelfs magische dag, want we 
vliegen de wonderbaarlijke wereld van Harry Potter in. 
We gaan dus met eigen ogen Zweinstein ervaren. Jullie 
worden op de normale uren verwacht om deze 
onvergetelijke vergadering vol verassingen niet te missen. 
	
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
Voor deze zondag hebben we al jullie motivatie nodig en moeten jullie 
je beste verkooptrucs uit de kast halen, want we gaan pralines verkopen 
in verband met Valentijn. Met de opbrengst kunnen we vervolgens 
allemaal leuke activiteiten doen op kamp. 
	
ZATERDAG 23 T.E.M. ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
Het tweede TAKWEEKEND!!! We 
gaan met de kapoentjes op weekend 
in Longueville. Thema: JUNGLE. Je 
kan alvast op zoek gaan naar 
originele verkleding. De specifieke 
informatie vindt je op het 
weekendblad in deze Totem. Hier is 
de boodschap: allemaal komen, want 
het wordt een weekend om nooit te 
vergeten! 
	
	
	
	
	

	
Een stevige linker 
De welpenleiding 

 

 

  

Nu de lange examenperiode achter de rug is, is de 
leiding weer helemaal compleet en in topvorm om voor 
jullie nieuwe super mega coole spelletjes te organiseren 
en er het beste van te maken. 

 



	

IKKI (Thomas Van Sumere)       ( 0498/284109 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
WONTOLLA (Thibaud Moens)       ( 0498/718294 
KIGO (Sorenza Cucci)         ( 0472/675477 
TABAQUI (Willem Debersaques)       ( 0479/378841 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	
	
	
	 	 	 ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 

Geen vergadering, de leiding rust uit van een zware examenperiode.  
 
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
Het is een spel, en het is SUPERtof .... rarara, wat is het....? 
VERASSIIIINNNGGGG!!!! Denk allemaal maar eens goed na wat het 
zou kunnen zijn, en wees dan maar heel verbaasd als het dat toch niet 
is! Afspraak op de gewone uren voor een (buiten)gewone vergadering! 
 
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
Enkele dagen na Valentijn is het weer hoog tijd dat we een spel spelen 
waar ons hart warm van wordt. We verwachten jullie op de normale 
uren. 
 
 
 
 
 
 
VRIJDAG 22 T.E.M 24 FEBRUARI 2019 
Het is na lange tijd weer takweekend. De ideale gelengenheid om 
eens goed stoer doen, want het thema is MAFFIA! Meer informatie 
over het takweekend kan je raadplegen op de volgende bladzijde van 
deze Totem.  
Opgelet: in tegenstelling tot vorig takweekend in oktober, vertrekken 
we deze keer met de jonggivers. Dit impliceert dat op vrijdagavond al 
vertrekken, en met het openbaar vervoer reizen!  
 
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De wolvenleiding  

HaaaaLLLLLLoooooo !! Het wordt weer een 
top maand, twee ongeloofelijk coole, super 
toffe, mega fantastische vergaderingen 
gepland en een nog spetterender weekend. De 
leiding kijkt er alvast naar uit. 
 

+ 



	



	



	

MOL (Edmond Jonckheere)       ( 0471/176720 
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
TUPAJA (Annabel Steurs)        ( 0470/206725 
SITTA (Emma Wijers)        ( 0497/333741 
KAKETOE (Illias Clerin)       ( 0471/340193 
ORIOLE (Camille Philippart)       ( 0479/046800 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 
Na een blok- of studieperiode van anderhalve maand genieten we van 
een welverdiende week vakantie. Bijgevolg is er geen vergadering 
vandaag.   
 

	 	 	 ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
Uitgerust zijn jullie sowieso, geconcentreerd ben je best, tactisch hangt 
van je ingesteldheid. Afspraak aan de lokalen om 14u00 voor een Eén 
tegen allen 2.0. Voor de derde keer valt er een punt te verdienen met 
jullie patrouille. Ter herinnering: de patrouille met het meeste punten 
tijdens het jaar verdient op kamp een lift van max. 5 km tijdens de 
driedaagse.   
 

	 	 	 ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
Heb je thuis nog een of ander liggen die het jonggiverlokaal wat 
aangenamer kan maken, dan mag je dat zeker meenemen. Vandaag 
houden we ons bezig met het inrichten van een gezellig en comfortabel 
lokaal. Afspraak op de gewone uren.  
 

	 	 	 VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
Het tweede takweekend van het jaar staat voor de deur. In tegenstelling 
tot de vorige keer vertrekken we nu samen met de Wolven naar 
Mechelen. Haal je zonnebril en hoed maar uit de kast en gedraag je op 
een geheime manier, want de politie kan om de hoek staan. Jullie 
patrouilles worden dit weekend maffiaclans! Meer informatie vind je in 
deze Totem op het weekendblad.  
 
 
 
 
 
 
Een stevige linker 
De jonggiverleiding   

Wees gegroet Jonggivers  

Het lijkt al weer eens een eeuwigheid dat we elkaar gezien 

hebben, maar niet gezien staat niet automatisch voor niets 

gedaan. We hebben voor februari een resem aan toffe en 

uitdagende vergaderingen klaarliggen voor jullie. Het laatste 

ingrediëntje dat we missen: jullie aanwezigheid!  



LEEUWAAPJE (France Porcher)      ( 0472/201787 
FODI (Edward Van Sumere)       ( 0494/658326 
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 	

	

	

	

	

	 	 	 ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 
Wij zijn net klaar met onze examens en genieten dus nu van een fijne, 
welverdiende skivakantie. Er is vandaag geen vergadering, we zien jullie 
volgende week terug!   
 
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
We gaan vandaag een metrospel spelen en zo aan het koude weer 
ontsnappen. We verwachten jullie om 14u00 aan de lokalen!  
 

 
 
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 
Tijd voor serieuze zaken nu: we gaan ons scoutskamp eens in elkaar 
puzzelen. Wat we deze zomer gaan doen staat nog niet helemaal vast, 
en we rekenen op jullie aanwezigheid vandaag zodat jullie hier wat 
inspraak in kunnen hebben! Je mag altijd al nadenken over zaken die je 
heel graag minstens één keer in je leven gedaan wil hebben! 
 
VRIJDAG 22 T.E.M. ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
Tijd voor ons tweede takweekend! We verwachten jullie op vrijdag 22 
februari in Brussel-Centraal om 18u00. We gaan naar zee, neem dus 
zeker warme kleren mee want het kan daar goed waaien (en onze 
logeerplaats is ook niet al te warm)! We zijn terug op zondag tegen 
13u00.  

 
Zo, dat was het weer al eens. Hopelijk vonden jullie het een toffe 
maand xx  
 
Vele groetjes 
Fodi en Leeuwaapje 

Hey Givers ! 
Long time no see, maar we are back!!  
Ook voor de tweede helft van het jaar hebben we veel leuke dingen gepland. 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! Dan kunnen we de sfeer al goed 
opbouwen voor ons fantastisch kamp deze zomer J (waar wij al zoooo naar 
uitkijken!) 



	


