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Beste leden, leiding, ouders, sympathisanten, … 
 
Een nieuw scoutsjaar een frisse wind op vele gebieden. Ten eerste zal er dit jaar een nieuwe 
groepsleider aantreden, ten tweede is de site heropgefrist en zullen we hem meer en meer als 
communicatiemiddel gaan gebruiken, ten derde heten wij niet meer VVKSM maar Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Tot slot gaan we al het goede behouden en wat beter kan, proberen beter te doen. 
 
In de zomer van 2007 is het honderd jaar geleden dat een handvol jongeren voor het eerst op 
scoutskamp gingen. Hier op is het nieuwe jaarkenteken geïnspireerd, met als leuze One World One 
Promise. Naar aanleiding van deze unieke gebeurtenis zullen er allerlei activiteiten worden 
georganiseerd, meer informatie op www.scouting2007.be. 
 
Ik zal de komende 3 jaar groepsleider zijn van Reynaert-Beatrijs. Een groepsleider zorgt voor de 
algemene organisatie binnen de scoutsgroep, zonder verder in detail te treden. Voor algemene vragen 
kan u bij mij terecht. Voor vragen over de tak kan u bij de takleiders terecht, deze staan eerstes 
onderaan elke takpagina. 
 
Aangezien het internet een als maar belangrijkere rol gaat spelen in ons leven, hebben we beslist van 
de website, www.reynaert-beatrijs.be in een nieuw kleedje te steken en hem meer te gaan gebruiken. 
Zo kunt u uw zoon/dochter online inschrijven, u kan er ook de foto’s bestellen, de totem van deze 
maand raadplegen, een vraagje stellen op het forum, even rondneuzen bij varia,… Zo hebben we ook 
een aantal e-mailadressen aangemaakt. Iedere tak heeft zijn eigen e-mailadres, deze zijn kapoenen, 
welpen, jonggivers, givers@reyneaert-beatrijs.be. U kunt hiernaar mailen als u iets te melden heeft 
aan die bepaalde tak, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van uw kind. Deze mail komt dan aan bij alle 
leiding van die tak, zo is iedereen op de hoogte.  Je hebt ook nog totem@reynaert-beatrijs.be, hier 
kan je adreswijzigingen, zoekertjes naar toe sturen en dan komen deze in de totem. Tot slot kan je 
voor allesoverkoepelende vragen mailen naar info@. 
Er is ook een dino gedeelte op de site, dit is een plaats om dino’s bij een te brengen. Dit jaar gaan we 
proberen van nog eens een dinoweekend te organiseren, maar daar hebben we jullie hulp voor nodig. 
Laat je stem horen op het dinoforum! 
 
Naar aanleiding van 30 jaar Reynaert dit jaar en 20 jaar Beatrijs vorig jaar, zouden we graag de 
geschiedenissen van de twee groepen eens schetsen. Daarom zijn we zoek naar mensen die een 
sfeerbeeld, een anekdote,… over hun scoutstijd willen schrijven. Zij die zich geroepen voelen mogen 
zich aanmelden langs alle mogelijke wegen. 
 
Voor wie het niet moest gehoord hebben in de media, alle groepsleiders van Vlaanderen hebben 
beslist om de naam VVKSM te veranderen in Scouts en Gidsen Vlaanderen. De nieuwe naam drukt 
uit waar scouts en gidsen hier en nu voor staan. Op 14 oktober stelt de verbondsraad het nieuw logo 
voor. Ik hoop dat deze op onze volgende totem mag prijken. 
 
Nog een paar data om af te sluiten. Op 8 oktober bent u van harte welkom op de receptie na de 
vergadering. Daar zal de leiding van elke tak worden voorgesteld, de foto’s van het kamp getoond 
worden, verder in de totem (of online) kan u de CD’s met de foto’s op bestellen. U kunt ook een 
praatje doen met de leiders of met andere ouders. 
18-19 november gaat het eerste takweekend door, meer informatie volgt in de volgende totem evenals 
een gehele jaarkalender met alle data (weekends, groepsfeesten, dagvergaderingen, kampen, …) 
 
Een stevige linker, en een goed scoutsjaar toegewenst, 
Wouw 
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Indien mogelijk de formulieren online invullen: www.reynaert-beatrijs.be. 
Op formulieren klikken en dan nog eens op het gewenste formulier. 
Als u niet over internet beschikt kan u het altijd afgeven tijdens de 
vergaderingen, maar de voorkeur wordt gegeven aan online inschrijven. 

 
Inschrijvingsformulier 

 
Voornaam: 
Naam: 
Straat en nr: 
Gemeente: 
Telefoon: 
GSM: 
Geboortedatum: 
Geslacht: 
E-mail: 
Tak: 
Opmerkingen: 
 
 
 
Gelieve 35 EURO te storten op het rekeningnummer:429-2113991-
82 met de vermelding "Inschrijving 2006 Naam+Voornaam". 
 
 

Foto’s kamp 
 
Dit zijn alle foto’s die getrokken zijn op kamp. De CD’s zullen beschikbaar zijn na 
de vergadering van 8 oktober, dan kan u ook nog bestellen. Meer info in het 
voorwoord.   
 
Ik,.......................................  ouder van ................................... 
bestel de volgende CD’s: 
 
 … x Kapoenen 
 … x Welpen 
 … x Jonggivers 
 … x Givers 
 
Prijzen:  1 CD   = € 5 
  2 CD’s = € 8 
  3 CD’s = € 10 
 
Gelieve het juiste bedrag te storten op 429-2113991-82 met de vermelding 
“Foto’s + uw naam”. 
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Dag kapoenen, 
Ons kamp ligt al een tijdje achter de rug 
(ik hoop dat jullie het leuk vonden). 
De vakantie is gedaan. De school is weer 
herbegonnen. Dit allemaal luid het begin in van een nieuw scoutsjaar!! 
Kapoenen die over gaan wuiven we uit en bedanken hen voor hun medewerking. 
Kapoenen die blijven zien we graag terug. 
Kapoenen die nieuw zijn, heten we graag welkom. 
En nu volgt hetgene wat we gaan doen tijdens de  eerste vergaderingen. 
 
 
Zondag 24 september: Voor de eerste vergadering gaan we er direct invliegen door naar 
het park gaan waar we ons rot gaan amuseren met fantastische spelletjes. 
Natuurlijk gaan we eerst kennismakingspelletjes spelen om de nieuwen te leren kennen en om 
de ouderen te herkennen. Je mag altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen 
 
Zondag 1 oktober: Deze zondag staat het park in rep en roer voor de zeepkistenrace. 
Natuurlijk kunnen wij deze unieke kans niet voorbij laten gaan om deze zelfgemaakte 
voertuigen te gaan bezichtigen. Zeker komen. 
 
Zondag 8 oktober: OVERGANG!!!! We verwelkomen nieuwe kapoentjes in de groep en 
nemen afscheid van de kapoentjes die naar de welpjes overgaan!!! Doe allemaal kleren aan 
die vuil mogen worden, we verwachten jullie om 14h aan het lokaal!!! Na de vergadering zal 
er een receptie zijn (meer info voorwoord). 
 
Zondag 15 oktober: We trekken met z’n alle naar het park, de geur van het gras, de 
verdorde blaadjes die stilaan van de bomen vallen,... .  Veel sfeer om ons te wagen aan een 
groot parkspel. 
 
Zondag 22 oktober: Eerste bosspel van het jaar, zeker de moeite waard, dus allemaal 
afkomen in scoutskledij. 
 
Zondag 29 oktober: Laatste zondag van de maand dus geen vergadering 
 
Ps: Altijd verwittigen wanneer je niet kan komen op één van onderstaande nummers. 
 
 

Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/647.573 
karinmelsens@hotmail.comServal (Karin Melsens)   0499/391.189 

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
leutrim11@hotmail.comDingo (Leutrim Spahija)    0485/809.998 
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Allen goed uitgerust in de vakantie en ondertussen is ook alweer 
iedereen volop in dat nieuwe jaartje school gevlogen … 
inderdaad… Allen weer gezamenlijk achter de schoolbanken te 
wachten; wachten op de komende zondag van het nieuwe scoutsjaar! 
 
Dus dringend tijd dat je je weer eens volledig kan uitleven op zondag! 
 
24 september 2006: 
Om onze nieuwe welpjes te introduceren in het welpengebeuren; spelen we het grote  
Jungle Book – Spel! 
Mowgli is verdwaald geraakt in de Jungle… Wie kan hem terug vinden? 
 
1 Oktober 2006: 
Mysterieuze dingen gebeuren op vogelzanglaan 2… 
Loshangende gordijnen, bebloede dolken, kandelaars omgeven door glasscherven, … 
Breng allen je vrienden mee, zodat ook wij jullie vrienden kunnen leren kennen en zodat zij jullie 
kunnen helpen om de dader(s) te kunnen vatten in een waar moordspel… 
 
8 Oktober 2006: 
Overgang! 
Na de vergadering gaan we nog even met de ouders bijéén komen om het begin van het nieuwe jaar 
een goede start te geven. (meer info in het voorwoord) 
 
15 Oktober 2006: 
Wie kan het hoogste op de ladder geraken? 
Kom en daag je kameraden uit in het Ladderspel! 
 
22 Oktober 2006: 
 Onder Netten kruipen; camoufleren, … 
Laat de rokjes en kleedjes maar in de kast hangen en haal die stoute kleren maar boven! 
Paracommando; here we come! 
 
29 Oktober 2006: 
Laatste zondag van de maand; Geen vergadering! 
 
 
 
Voor meer info of indien je niet kan komen kan je ons altijd verwittigen:  
 
 

Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
roosje007@hotmail.comPudmini (Rozemien De Troch)   0497/020.852 
emeliken@hotmail.comBaloe (Emily Bouché)    0496/674.389 

Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
cajsa_tonoli@hotmail.comJacala (Cajsa Tonoli)   0474/486.44 
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Halloooo onze liefste jonggivertjes!!!   
 
Alles goed? Waarschijnlijk wel na zo’n schitterende en spetterende vakantie (dat hopen we 

e 

 ☺) 

rogramma maand september / oktober: 

4 september

toch in ieder geval!) Wel om het jaar deftig te starten kunnen we zeggen dat het trouwfeest 
heel goed verlopen is, maar dat we het spijtig vonden om geen enkele van onze jonggivers t
zien op die dag ;o). maar genoeg gezeverd, we hebben voor de eerste maand een spetterend 
programma voor jullie klaar. Inderdaad, jullie lieve leiding heeft besloten om jullie iets 
nieuws te laten proberen. (Och ’t is weer Haflinger die de totem schrijft, er wordt weer 
gezeverd zijn jullie waarschijnlijk aan het denken, ok dan! LET’S GET TO THE POINT
 
 
P
 
2 : 1e vergadering van het jaar ☺ zeepkisten maken, voor de super coole race die 
te wachten staat ☺ 
1 oktober: ZEEPKISTENRACE: afspraak om 13u aan het lokaal i.p.v. 14u 
8 oktober: overgang 
15 oktober: Eerste super zelf gemaakte vergadering van jullie super coole leiding!! 
22 oktober: de laatste vergadering van deze maand, maar daarom niet de saaiste ☺ 
SURPRISE… 
 
 
Nog veel plezier tot dan!! Wij staan in elk geval al te huiveren aan de gedachte jullie terug te 

iko (Nele Callaert)  nele_callaert@hotmail.com

zien!! Vele groetjes tot dan, nog een weekje volhouden!! Jullie super lieve mega coole en kei 
gemotiveerde leiding, 
 
 
 
W  0484/900.660 

aete ) Haflinger (Laurence B n floch16@hotmail.com  0485/562.384 
Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 

) 
0478/392.688 

Papegaaiduiker (Tim Jacob tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 
Dafra (Sebastien Marion)  cacabouda007@hotmail.com 0477/382.225 
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Hou jullie maar klaar 
Voor het nieuwe giverjaar 
Met sika en adelaar! 
 
 
 
 
Zondag 24 september: Zie jullie mooie persoonlijke brief ☺  
 
Zondag 1 oktober: Zie jullie mooie persoonlijke brief ☺  
 
Zondag 8 oktober: De jaarlijkse overgang! Trek jullie vuilste kleren maar weer 
eens aan.  
 
Zondag 15 oktober: Verrassing!! Nomale uren, indien er iets veranderd sturen 
we jullie een mailtje. 
 
Zondag 22 oktober: Stadsspel! We verwachten jullie om 10u aan het lokaal, en 
zullen terug zijn tegen 17.30. Breng ook een picknick mee, verwittig dus op tijd 
jullie mama zodat jullie niet jaloers zijn op elkaars picknick als jullie dit weer 
eens toevallig vergeten.  
 
Zondag 29 oktober: laatste zondag van de maand en dus geen vergadering.   
 
 
Hou ook al 2,3,4 en 5 november vrij want dan gaan we op weekend!  
 
Steeds afbellen als je niet kan komen zodat wij daar niet voor niemand staan! 
Het is niet omdat jullie givers zijn dat jullie geen uniform meer moeten dragen ☺ 
 
Een stevige linker,  
Jullie kersverse giverleiding 
 
 
 
 
 

Adelaar (Sarah Melsens)  sarah_melsens@hotmail.com  0494/212.508 
Sika (Eline De Vooght)  elindevooght@hotmail.com 0486/839.076 
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