
Totem

November 2020



voorwoord
Beste Totemlezer

Het jaar 2020 zal helaas niet de geschiedenisboeken ingaan als het leukste 
jaar aller tijden. De afgelopen weken zijn de coronacijfers exponentieel bli-
jven stijgen en zijn de maatregelen verder verscherpt. Ook het jeugdwerk 
ontsnapt hier niet aan.

Vanuit de overheid is beslist om alle activiteiten tot en met 19 november 
op te schorten voor de +12 jarige leeftijdsgroepen. Dit wil zeggen dat 
de Jonggivers en Givers eventjes de scouts in real life zullen moeten missen. 
Kapoenen, Welpen en Wolven kunnen daarentegen wel nog naar de scouts 
komen, maar hier gelden strengere regels volgens CODE ROOD. Om alles zo 
veilig mogelijk te laten verlopen zet ik graag even alle “maatregelen” op een 
rij. Omdat we nog steeds hopen dat Jonggivers en Givers eind november 
terug welkom zijn op de scouts vermelden we ook voor hun de maatregelen 
die we zullen nemen.

Vanaf nu zullen de Kapoenen en Welpen samen een bubbel vormen. Daar-
naast vormen de Wolven, Jonggivers en Givers elk apart een bubbel. Tussen 
de bubbels onderling is er geen contact mogelijk voor, tijdens en na de ver-
gaderingen. Hierdoor veranderen de regels omtrent het op- en afhalen van de 
leden.

Kapoenen en Welpen kunnen tussen 13u45 en 14u00 afgezet worden aan 
de nieuwe lokalen. We willen voorkomen dat er een te grootte ophoping 
plaatsvind bij het afzetten om 14u00. Kom daarom zeker op tijd! Ouders 
komen nog steeds niet het terrein op. De leden kunnen terug opgehaald 
worden om 17u30 (15 minuutjes later dan hiervoor het geval was!). Bij het 
ophalen respecteren de ouders dezelfde regels als bij CODE ORANJE. Dit wil 
zeggen zo veel mogelijk afstand van elkaar houden en niet voorbij de afbak-
ening lopen.
Wolven kunnen tussen 13u45 en 14u00 afgezet worden aan de oude lokalen 
(gelegen in de Vogelzanglaan ter hoogte van huisnummer 29) en terug opge-
haald worden om 17u30. Bij het afzetten en ophalen komen de ouders niet 
op het terrein. Ouders kunnen blijven wachten op de straat.

Indien de Jonggivers en Givers terug mogen starten op 22 november dan zul-
len zij op variabele locaties afspreken. Lees daarom goed de Totem!

Aangezien we een aanwezigheidsregister bijhouden voor de contact tracing, 
vragen we om zeker af te zeggen via de website!
Tot slot wil ik jullie er graag aan herinneren dat leden die tot drie dagen 
voor de scouts ziekteverschijnselen vertonen niet naar de vergadering mogen 
komen. Laat ook zeker aan de takleiding weten indien een lid na de vergade-
ring ziek wordt.

Stay safe en zorg goed voor elkaar!
Namens de groepsleiding

- sitta
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Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
info@reynaert-beatrijs.be

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

Hey kapoentjes!
Het is nu november, er is heel wat leuks voor jullie gepland geweest. Benieuwd? Kijk 
zeker al eens naar wat we gaan doen :)

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 01 november 2020
Boooooo, aaaaaaaah! Ook al was Halloween gisteren, het is nog niet voorbij. 
Weerwolven, heksen, zombies en nog veel meer hielden gisteren een coro-
naproof feestje. Maar spijtig genoeg is het uit de hand gelopen. Er is iemand 
vermoord... Jullie, de detectives zoeken sporen van de moordenaar. Wie? Hoe? 
Met welk wapen? Op welke plaats? Dat moeten jullie allemaal ontdekken. 
Kom verkleed als wat je wil, maar vergeet niet dat het in deze periode steeds 
kouder wordt. Vanaf nu worden jullie verwacht aan de lokalen om 13u45 en 
worden jullie opgehaald is nu om 17u30.

Zondag 08 november 2020
Verven, beeldhouwen, dansen of acteren. Welk artistiek talent houd jij stiekem 
verborgen? Vandaag worden deze talenten ontdekt. We leven ons in in Keith 
Haring, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio en meer! We gaan van alles doen dus 
neem zeker kleren mee die vuil mogen worden. Afspraak aan de lokalen om 13u45 
en het is gedaan om 17u30.

Zondag 15 november 2020
Kleine blauwe wezentjes leven al eeuwen in een klein dorp verstopt in het 
bos. Gargamel en Azrael jagen op hen om een lekkere soep van ze te maken. 
Die wezentjes zijn natuurlijk de smurfen!
Iedereen verkleint vandaag enkele centimeters want… Ga je mee dan gaan we 
naar Smurfenland? We spreken af op dezelfde uren als vorige week (13u45-
17u30).

Zondag 22 november 2020
Vandaag is het de laatste vergadering van de maand, daarom maken we 
het extra spannend. Er zal er gevecht worden om wie het sterkste team is. 
Er zullen kampen gebouwd worden en vlaggen worden geroofd. Het zal een 
woedende strijd worden. Afspraak aan de lokalen zoals de afgelopen weken.

Zondag 29 november 2020
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 

Een stevige linker 
De Kapoenenleiding

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Mang Ikki
Hind DE DECKER

0468/156748

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Heyy welpen! Het is alweer november, of moet ik zeggen novem-brrrrr ;). Het wordt 
steeds kouder en kouder, maar wij maken het steeds gezelliger en gezelliger. Wat is er 
beter dan lekker samen tv kijken terwijl het buiten koud is? Niks! Daarom hebben wij, 
de welpenleiding, voor de extra knusse sfeer november uitgeroepen tot TV-maand van 
het jaar. Welk tv-programma is wanneer? Lees de tv-gids hieronder voor meer :)

Zondag 01 november 2020
De passie stijgt, er hangt liefde in de lucht… Welkom op Temptation Island! 
Hier zullen jullie, in Halloween-style, het tegen andere koppels moeten opne-
men om zo jullie liefde voor elkaar te bewijzen. Maar pas op voor de zom-
bieeeees…De vergadering duurt vanaf nu van 13u45-17u30, dus steeds een 
beetje langer, joepie!

Zondag 08 november 2020
Vandaag moeten jullie er achter te komen wie de saboteur is. Het is geen ge-
makkelijke opdracht maar als jullie samenwerken en jullie krachten bundelen kan 
het wel lukken. Deze vergadering spelen we Wie Is De Mol? Afspraak om 13u45.

Zondag 15 november 2020
Dat jullie allemaal zeer getalenteerd zijn, is ons al lang duidelijk. Iedereen 
heeft wel minstens één talent waar hij of zij in uitblinkt. Maar… één ding blijft 
onduidelijk… Wie is De Slimste Mens van de scouts? Afspraak om 13u45 aan 
de lokalen.

Zondag 22 november 2020
Stel je voor: je wordt gedropt op een onbewoond eiland en je moet proberen 
te overleven. Niet alleen dat, maar er zijn ook twee teams die met elkaar riv-
aliseren om baas van het eiland te worden… Klinkt dat je bekend in de oren? 
Vandaag trekken we erop uit met Expeditie Robinson! Dus trek je meest sur-
vival-bestendige kledij aan en sta paraat om 13u45 aan de lokalen.

Zondag 29 november 2020
Laatste zondag van de maand dus er is geen vergadering. Rust maar goed 
uit op je zetel voor de televisie, want volgende maand vliegen we er weer in!

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://reynaert-beatrijs.be/afzeggen.php


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Lieve lieve wolfjes

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Zondag 01 november 2020
We hopen dat jullie er zin in hebben, want vandaag spelen we het Grote Pic-
tionary Spel. Neem dus zeker al je creativiteit mee en dan zien we elkaar om 
14u aan de oude lokalen.

Zondag 08 november 2020
Vandaag gaan we mondmaskers maken en versieren, om ze vervolgens te kunnen 
verkopen en geld in te zamelen voor de scouts. Voor het verkoop van de mond-
maskers volgt er nog een mail waar jullie bijkomende informatie zullen terugvin-
den. Afspraak om 14u00 aan de oude lokalen zoals op normale vergaderingen.

Zondag 15 november 2020
We hopen dat jullie super gemotiveerd zijn want vandaag we spelen het 
grote gezelschapspel toernooi! Dus vergeet zeker jullie vaardigheden thuis 
niet. Dan zien we elkaar om 14u00 aan de oude lokalen.

Zondag 22 november 2020
Wij hopen dat jullie vol verwachting zitten uit te kijken naar deze vergader-
ing, want vandaag spelen we een mysterieus bordspel... Deze vergadering zu-
llen we buiten spelen en hiervoor raden we jullie aan om goed warm gekleed 
te komen. Want we leven in België en het weer komt hier meestal niet zo 
goed overeen met het weerbericht :). Afspraak om 14u00.

Zondag 29 november 2020
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

November is weer aangekomen. Alles loopt weer een beetje anders deze maand, maar 
de scouts blijft doorgaan. We spelen deze vergaderingen onder andere twee toffe online 
spelen
Tot dan!

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Zondag 01 november 2020
Er is jammer genoeg geen scouts deze zondag. De leiding bereidt jullie verga-
deringen voor.

Zondag 08 november 2020
Jaaahaaa, jullie horen het goed. We spelen deze zondag Among Us! Meer infor-
matie volgt in een mail naar jullie ouders.

Zondag 15 november 2020
Deze zondag hebben we weer een toffe online vergadering. We gaan quizzen!

Zondag 22 november 2020
Vandaag spelen we een super tof metrospel. Neem dus allemaal jullie MI-
VB-abonnement mee. Door corona zijn we niet helemaal zeker of deze ver-
gadering kan plaatsvinden dus we zullen nog een bevestigingsmail sturen of 
deze vergadering al dan niet doorgaat :)

Zondag 29 november 2020
Laatste zondag van de maand, geen vergadering!

Een stevige linker 
De Jonggiverleiding

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Liefste givertjes,
Helaas beginnen we deze maand online. Zorg dat je dus een account op Skype hebt en 
bel liefst ook via een computer, dat is iets makkelijker! Via de Instagram chat sturen we 
wel nog meer info.

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 01 november 2020
Vandaag spreken we om 14u00 af op Skype voor een bespreking over online 
verkoopactiviteiten en een paar kleine spelletjes.

Zondag 08 november 2020
Deze keer online vergadering voor een super toffe, spannende quiz!

Zondag 15 november 2020
Op de planning: GIVERS GOT TALENT. Een heuse online talentenshow komt 
eraan! Meer info volgt.

Zondag 22 november 2020
Tot nader orde gaat deze vergadering in persoon door. Omdat de situatie 
iedere dag verandert laten we nog even open wat we dan exact gaan doen.

Zondag 29 oktober 2020
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering, geniet van jullie vrije 
namiddag :)

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://reynaert-beatrijs.be/afzeggen.php



