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voorwoord
Beste ouders 
Beste Totemlezers 

Na een geslaagde eerste vergadering is het nieuwe scoutsjaar weer 
goed begonnen en zijn we allemaal klaar om er voor de volle 100% in 
te vliegen.

Als leidingsploeg waren we allemaal super enthousiast jullie bekende 
gezichten terug te zien! Hoeveel we ook van jullie houden, we zijn 
natuurlijk altijd blij als we wat nieuwe rekruten kunnen inlijven in 
onze scoutsfamilie. Daarom herinner ik jullie er graag aan dat de twee 
eerste vergaderingen van oktober probeervergaderingen zijn. Neem 
dus allemaal een vriendje of vriendinnetje mee en misschien krijgen ze 
er een hobby voor het leven bij!

Nu vliegen we maand twee van het scoutsjaar in en dat is niet zomaar 
een maand, want het eerste TAKWEEKEND staat al voor de deur. Meer 
informatie hierover kunnen jullie zeker terugvinden in de totem bij de 
individuele takken. De leiding zit weer vol creatieve ideeën om oktober 
een maand te maken om nooit te vergeten!
Graag wijs ik jullie erop dat we zoals elk jaar weer een tweedehandsver-
koop van uniformstukken zullen organiseren. Deze zal dit jaar omwille 
van het coronavirus een beetje anders lopen dan voordien. Meer info 
volgt zeker nog!

Als laatste wil ik jullie ook allemaal bedanken voor de goede opvolg-
ing van de richtlijnen die we voor afgelopen vergadering uitgestippeld 
hadden en de efficiënte manier van handelen. We zullen dan ook het 
systeem van afgelopen vergadering blijven hanteren voor de maand 
die komt. Denk eraan: indien uw kind zich niet goed voelt, stuur hem/
haar dan zeker niet naar de scouts. Test iemand positief op het coro-
navirus? Dan horen wij het graag! 

Een stevige ellebooggroet!

- kaketoe
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Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van

https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Beo
Sorenza CUCCI
0479/799231

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Heyoooo allerleukste kapoentjes! 
Oktober is aangebroken… Ben jij ook zo benieuwd naar alles wat we deze maand gaan 
doen?  Lees dan snel verder!

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 04 oktober 2020
Vandaag is het vriendjesdag! Breng gerust zo veel mogelijk vriendjes en 
vriendinnetjes mee (geen inschrijving nodig). De scouts dat is heel veel plez-
ier hebben met elkaar… en daarvoor hebben we veel leuke spelletjes nodig. 
Welke (scouts)spelletjes ken jij al allemaal? Afspraak op de gewone uren aan 
de lokalen. 

Zondag 11 oktober 2020
Vandaag is nog eens vriendjesdag! Een tweede kans om zo veel mogelijk 
vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen (geen inschrijving nodig). 
Waar zijn de olifanten naartoe? De giraffen? Oh nee… ze zijn allemaal verd-
wenen!! Ze hebben je nodig, ja, jij,  dappere kapoen. We gaan ze terugvinden, 
maar enkel als we goed ons best doen… Afspraak op de gewone uren aan de 
lokalen. 

Zaterdag 17 t.e.m. zondag 18 oktober 2020
Pas op kapoentjes, dit weekend gaan we op een space-iaal weekend… We 
gaan lopen op de maan, en verschillende planeten zien… Jaja we gaan naar 
de RUIMTE! Meer info vind je op het weekendblad in het midden van deze 
Totem. Neem zeker verkleedkleren zodat die marsmannetjes je niet herkennen 
als aardbewoner..

Vrijdag 23 oktober 2020
Dag van de Jeugdbeweging! Dit betekent dat je met je uniform naar school 
kan of zelfs beter, een “ontbijt on the go” kan krijgen aan het Europakruispunt 
(plein voor het station Brussel-Centraal) van 07u00 tot 09u00. Meer infor-
matie op: https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

Zondag 25 oktober 2020
Wowowow amai wat een maand was dat zeg! Nu even een zondag om wat 
de baterijen te herladen… Vriendjes gaan zien? Met je familie naar het bos? 
In de tuin of in het salon een kamp bouwen? We zien jullie in november voor 
nog gekkere activiteiten!

Een stevige linker 
De Kapoenenleiding

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/


Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Mang Ikki
Hind DE DECKER

0468/156748

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dit jaar zijn er weer nieuwe gezichtjes in onze tak! Nu de overgang voorbij is, vliegen we 
er direct in met super leuke spelletjes en activiteiten. De leiding heeft alvast veel zin in, 
we hopen jullie ook!

Zondag 04 oktober 2020
De eerste vergadering van oktober gaan we starten met de must known 
spelletjes van onze scouts. Heb je al een idee van wat die zijn? Of laat je je 
verrassen? Zeker komen om het te ontdekken! Ook is het vriendjesdag, dit 
betekent dat jullie klasgenootjes en andere vriendjes mee mogen nemen 
naar de scouts! Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 

Zondag 11 oktober 2020
Vandaag gaan we het mega-indrukwekkende-fantastische fornite game spelen! 
Tip: oefen alvast de bekende fornite dansjes… Zoals vorige week zondag is het 
terug vriendjesdag, tot dan! Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 

Zaterdag 17 t.e.m. zondag 18 oktober 2020
We gaan op takweekend! Het wordt super gezellig en voor sommigen zal het 
eerste keer zijn dat ze op weekend meegaan. Meer info vind je op het week-
endblad in het midden van deze Totem terug!

Vrijdag 23 oktober 2020
Dag van de Jeugdbeweging! Dit betekent dat je met je uniform naar school 
kan of zelfs beter, een “ontbijt on the go” kan krijgen aan het Europakruispunt 
(plein voor het station Brussel-Centraal) van 07u00 tot 09u00. Meer infor-
matie op: https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

Zondag 25 oktober 2020
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!

P.S.: Indien je niet kan komen, laat het ons weten via het afzeggingsformulier.

Een stevige linker 
De Welpenleiding

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen.php


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Lieve lieve wolfjes
We hebben een heleboel nieuwe leden bij de groep mogen verwelkomen, daar zijn we 
ont-zet-tend blij mee, welkom bij de leukste tak! :)
Aangezien onze leuze “hoe meer zielen hoe meer vreugd” is, beginnen we de maand ok-
tober met twee vriendjes/probeer-vergaderingen. We weten zeker dat er vrienden van 
jullie jaloers zijn op de verhaaltjes die jullie vertellen en bij onze groep willen komen. 
Vergeet hun dan zeker niet uit te nodigen.

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Zondag 04 oktober 2020
Vandaag is het vriendjesdag/probeervergadering! 
Wat wilt dit nu zeggen? Wel vandaag mogen jullie 
vrienden van school of van jullie hobby’s uitnodigen 
zodat zij eens kunnen proeven van de leuke scout-
servaringen. Voor deze vriendjesvergadering gaan we 
naar het park en gaan we bal en plein spelen spelen. 
Sportieve kledij mag maar moet niet. Afspraak om 14u00 aan de lokalen. (-> 
dezelfde lokalen als de vorige vergadering.) 

Zondag 11 oktober 2020
Hopelijk gaat alles nog goed met jullie en met jullie vrienden want vandaag 
is het Vriendjesdag Nr. 2. Jaja dat hebben jullie goed gehoord. Stel er konden 
vorige week sommige vrienden niet of ze willen gewoonweg nog een tweede 
keer uitproberen of scouts wel echt iets voor hun is dan kan dat vandaag! 
Vandaag hebben we gekozen voor een leuke, grote, niet al te vermoeiende fi-
etstocht. Moesten jullie vrienden mee willen vergeet dan niet onderstaande 
info mee te geven anders gaan ze in plaats van een fietstocht een wandel-
tocht mogen doen! Wat heb je nodig? 
>>> een fiets (logisch), helm, fluo-hesje, eigen drinkfles, jullie beenspieren 
en goed humeur ;) 
We spreken deze keer eens wat vroeger af zodat we extra lang kunnen geniet-
en! Om 13u00 aan de lokalen, zorg dat je al een stevig middag maal binnen 
hebt. 

Zaterdag 17 t.e.m. zondag 18 oktober 2020
Het eerste weekend staat voor de deur! We gaan voor de eerste keer sinds 
het kamp weer wat meer tijd met elkaar spenderen. De kapoentjes en welpen 
komen ook mee naar dit leuke week-end. Hebben jullie er zin in? Zijn jullie er 
klaar voor? We horen niets! Meer info over het weekend kun je raadplegen op 
het weekendblad verder in de totem.

Vrijdag 23 oktober 2020
Dag van de Jeugdbeweging! Dit betekent dat je met je uniform naar school 
kan of zelfs beter, een “ontbijt on the go” kan krijgen aan het Europakruispunt 
(plein voor het station Brussel-Centraal) van 07u00 tot 09u00. Meer infor-
matie op: https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

Zondag 25 oktober 2020
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/






Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Hoi hoi (nieuwe) Jonggivers
We zijn heel blij om er terug in te vliegen met de jonggivertak! Nu jullie weten wie jullie 
leiding is, zijn jullie ook vast benieuwd naar wat we zullen doen dit jaar. Tipje van de 
sluier: het wordt W-A-A-N-Z-I-N-I-G! Lees zeker verder om te ontdekken wat oktober 
voor jullie in petto heeft! 

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Zondag 04 oktober 2020
Ooit al een spel gespeeld in de voortuin van de koning? Neen? Vandaag bren-
gen we daar verandering in! We trekken naar de koninklijk buurt in centrum 
Brussel en spelen er een complex stadsspel. Vergeet dus zeker je MIVB abon-
nement niet mee te nemen en kom vol energie naar de vergadering. 

Daarnaast is er deze vergadering nog iets extra. We zetten de leuze “hoe meer 
zielen hoe meer vreugde” om in praktijk. Het is namelijk vriendjesdag. Zorgen 
jullie allemaal voor een vriendje/vriendinnetje die een keer komt proberen 
bij onze scouts? Wie weet krijgen we een extra jonggiver in onze tak!

Zondag 11 oktober 2020
De vogeltjes die fluiten, honden die onze ballen kapot bijten, voeten die koud 
zijn, Sitta die weer extreem competitief is, jonggivers die uitglijden in de mod-
der... allemaal dingen die we voor zes maanden hebben moeten missen. Tijd om 
daar verandering in te brengen. We trekken weer naar het bos voor een XXL 
bosspel! Net zoals vorige week is het ook vandaag vriendjesdag. Vergeet geen 
vriendje/vriendinnetje mee te vragen. 

Zaterdag 17 t.e.m. zondag 18 oktober 2020
Joepieeee vandaag vertrekken we op ons eerste takweekend van het jaar! 
Aangezien de Olympische Spelen met één jaar zijn uitgesteld organiseren we 
onze eigen editie met de jonggivers. Kom zeker en wie weet zijn er medailles 
te verdienen… Meer informatie vind je hierboven in de totem.

Vrijdag 23 oktober 2020
Vandaag is het Dag van de jeugdbeweging! Door corona wordt er dit jaar 
een Ontbijt on the go voorzien. Kom samen met de leiding tussen 07u00 
en 09u00 genieten van een chocoladekoek op het Europakruispunt bij het 
Centraal station. Vergeet ook zeker je scoutsuniform niet tijdens de dag aan 
te doen! Meer informatie op: https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

Zondag 25 oktober 2020
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee 
vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de 
eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers 
mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat 
er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood 
als gheeel.
Doaram dzee basodochp: Ltasate zdanog van de manad dus geen vnired-
agreg. Tot in nvobemer! Cool toch? ;)
--> PS: Kan je niet komen laat het dan zeker via het afzegformulier op 
de website weten!

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/


Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Het is de eerste echte maand van het jaar en we zijn super enthousiast eindelijk met jullie 
van start te kunnen gaan. Als je niet kan komen, laat het dan zeker weten via de website 
(liever daar dan via insta). 

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 04 oktober 2020
Vandaag is het van uiterst groot belang dat jullie allemaal aanwezig zijn. 
Dankzij de teambuilding/ groepsbounding/zelfontdekkende activiteit die we 
voor jullie in petto hebben, zal je je nog nooit zo één gevoeld hebben met de 
groep. 

Zondag 11 oktober 2020
Wat hebben man-buns, koffiebars, Gent en concept stores met elkaar te maken? 
Je raadt het al: Hipsters!! Vandaag spelen we het grote hipsterspel. Kom dus zeker 
af en ontdek je inner-flow. 

Zondag 18 oktober 2020
Vandaag werken we aan onze eerste geldactie. Meer info krijgen jullie zeker 
en vast nog voor de vergadering. Wees massaal aanwezig, want vele handen 
maken licht werk! 

Vrijdag 23 oktober 2020
Dag van de Jeugdbeweging! Dit betekent dat je met je uniform naar school 
kan of zelfs beter, een “ontbijt on the go” kan krijgen aan het Europakruispunt 
(plein voor het station Brussel-Centraal) van 07u00 tot 09u00. Meer infor-
matie op: https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

Zondag 25 oktober 2020
Jullie zitten al lang genoeg bij de scouts om te weten dat er de laatste zondag 
van de maand geen vergadering is. Vandaag verandert het uur ook, dus jullie 
kunnen allemaal lekker nog een uurtje langer slapen!

P.S.: Indien je niet kan komen, laat het ons weten via het afzeggingsformulier.

Een stevige linker 
De Giverleiding

mailto:givers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen.php



