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Beste scout,
Dit is ongeveer de dikste totem van de afgelopen 100 jaar, daarom zal ik het kort houden in
het voorwoord van deze feestmaand.
Op 8 april kan iederen zich weer uitleven met het zoeken naar paaseieren in de tuin die door
de klokken vanuit Rome werden overgebracht.
Vervolgens vieren wij ons groepsfeest op 22 april 2007. Hopelijk zullen wij dit jaar de eerste
zijn om het barbecueseizoen te openen. Liefst op voorhand inschrijven via de site
(www.reynaert-beatrijs.be) zodat wij een beetje een idee hebben van hoeveel vlees we moeten
bestellen. Meer info over het hoe en het waar van dit festijn vind je elders in de totem.
Tot slot vieren we op het einde van deze maand 100 jaar scouting met alle Belgische scouts.
Dit evenement vindt plaats in en rond Brussel met een slotshow in het Koning
Boudewijnstadion. Meer info in deze totem natuurlijk.
Nog even een kleine mededeling in verband met de scoutsshop, die zal voortaan “Hopper”
heten. Meer info vind je deze keer niet in de totem maar op www.hopper.be.
Zoals belooft, heb ik het kort gehouden, veel plezier met het lezen van de totem.
Een stevige linker en tot op het groepsfeest,
Wouw

Waar? Sint-Ludgardis-college, Zandgroeflaan 2; 1160 Oudergem.
Wanneer? 22 april 2007
Uur? Vanaf 14 uur.
Indien jullie jullie niet kunnen houden, mogen jullie de bloem en de eieren
reeds bijéén klutsen en ons verrassen met een lekker dessert!

Inschrijven liefst via de site of via de invulstrook in de totem.

Inschrijvingsformulier groepsfeest
Strook afgeven aan Akela/Wouw of opsturen naar:
Kwinten Boels
Leopold III-laan 7
1970 Wezembeek-Oppem

Naam: ......................................................................................................
Straat en nummer: ...................................................................................
Gemeente:................................................................................................
Aantal stukken vlees per persoon:
... x één stuk vlees
... x twee stukken vlees
... x drie stukken vlees
Vleessoorten:
... x Worst
... x Brochette
... x Kip
... x Vegetarische burger
Ik maak wel/geen dessert (schrappen wat niet past).

De prijzen:
Eén stuk vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 10
Twee stukken vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 13
Drie stukken vlees met groenten, pastasla’s, rijstsla’s, brood, ... = € 15

JAMbe 29 april 2007
Een reuzebijeenkomst op mensenmaat!
Hey supercoole KAPOENEN en WELPEN,
Jullie weten het ondertussen al, dit jaar staat in het teken van 100 jaar Scouting! Wat wil zeggen dat
het tijd is voor een groot nationaal scouts feest! Inderdaad, op zondag 29 april 2007 zal « JAMbe »
doorgaan. De vijf scouts- en gidsenverenigingen hebben samengewerkt om dit grootse evenement uit te
denken, voor te bereiden en te organiseren: we verwachten 80 000 jongeren tussen 5 en 18 jaar!

•

Timing en transport

Met de metro vliegen wij door de Brusselse stad. En daarom spreken we om 8u 45 af aan het lokaal
en we zullen terug zijn tegen 18u 15. De kinderen zullen tijdens het hele traject en de hele dag door
hun eigen leiding en door talrijke andere personen begeleid worden: stewards, muzikanten, kleurrijke
personages, etc die de trajecten zullen leiden.
Breng ook 7€ mee.

•

Programma van de dag

Voor de Kapoenen gaat het spel door in het park van Ossegem!
Op het programma: knutselen, spelen, entertainment! De thema’s: vrede, muziek en creativiteit, natuur,
sport en spel. We maken een ritselende regenpijp, doen een bosspel tussen Brusselse bomen, kruipen
met z’n honderd onder de reuzenparachute, spelen met de maxi-mikado, geven reuzengrote ballen
door, leren jongleren met dassen, doorkruisen een labyrint, schilderen met natuur(lijke) elementen en
nog zoveel meer…
Maar geen paniek, onze leden blijven samen met de vriend(innet)jes van de eigen groep en met een
leiding!!!
Het spel van de Welpen gaat door in het grote park van Laken!
Het spel draait rond de 4 natuurelementen die verstoord zijn en de trolletjes in de bossen rondom het
Koning Boudewijnstadion hebben dus een groot probleem!
Resultaat: doffe ellende. De natuurelementen wantrouwen elkaar en de ene natuurramp volgt de
andere op. Bosbranden, droogte, tornado’s: het bos staat op z’n kop!
De trolletjes vragen de hulp van de duizenden kabouters en (zee)welpen! In groepjes van tien worden
ze samen met hun leiding onthaald in mysterieuze dorpen. Samen met honderden anderen spelen,
zingen en dansen ze voor een betere wereld. Vliegtuigjes bouwen, een reusachtige ren-je-rot, een
waterestafette, het jaarlied uit volle borst meezingen: zullen de welpen en kabouters op die manier het
bos kunnen redden?
Wedden dat voor het einde van de dag de gigantische bomen schitteren als nooit tevoren?

•

Picknick

Elke deelnemer neemt een stevige picknick mee voor de hele dag. Onze aarde heeft al genoeg afval
te verwerken, daarom verkiezen we een drinkbus en een brooddoos!

•

Feest voor iedereen !

U mag zeker zijn van het kwaliteitsvolle werk van al onze medewerkers die al twee jaar lang met het
project bezig zijn en van de ervaring van de vijf federaties bij het organiseren van grote evenementen.
Wij hopen dat we opnieuw uw vertrouwen kunnen genieten en dat uw kinderen mogen deelnemen aan
dit belangrijke moment voor de scoutsbeweging. Zij zijn immers de hoofdfiguren van de volgende eeuw
scouting!
We hopen dat jullie allemaal even enthousiast zijn als wij en er met ons een spetterend feest van
maken.
Indien er nog vragen zijn raden wij jullie aan iemand van de leiding aan te spreken voor meer
informatie,

De leidingsploeg.

Hey jonggivers en givers!!
Zatderdag 28 april: Kampen rond Brussel en Zondag 29 april: Jam.be

Dag 1: zaterdag 28 april: Kampen rond Brussel
• Wat is dit?
Aan de vooravond van het grote JAMbe-feest in Brussel, organiseren FOS Open Scouting en
Scouts en Gidsen Vlaanderen op zaterdag 28 april 2007 dertien “Kampen rond Brussel”: één
voor elke gouw (regio) van Scouts en Gidsen Vlaanderen en één voor FOS.
Op die kampen zullen alle oudste leden (11-18 jaar) en hun leiding spelen en overnachten.
Alle kampplaatsen zijn gelegen in Vlaams-Brabant, de meeste in de rand rond Brussel. Op
zondag trekken deze kampeerders, net als alle andere scouts en gidsen, naar de hoofdstad
om er deel te nemen aan de activiteiten in Brussel en om te genieten van de afsluitende show
in het Koning Boudewijnstadion.
De organisatie van Kampen rond Brussel is in handen van de vrijwilligers van de twee
bewegingen, in samenwerking met het coördinatieteam 100 jaar Scouting.
• Hoe en naar waar?
Wij trekken met zen allen naar een groot terrein in Vilvoorde. Het juiste vertrekuur is nog niet
geweten, omdat we op een bepaald punt samenkomen met alle groepen van onze gouw en
van daaruit onder politiebegeleiding naar ons terrein fietsen!! Dit uur zal zeker nog wel op tijd
meegedeeld worden. Breng ook 20€ mee!
•

Programma van dag 1:

....u.... tot 10u30:
11u00 tot 12u00:
12u00 tot 12u30:
12u30 tot 14u30:
14u30 tot 18u30:

19u00 tot 20u00:
20u30 tot 22u30:
22u30 tot ....u....:

Aankomst(met fiets), inschrijvingen, onthaalspelletjes, randanimatie, ...
Spetterende openingsshow!
Eten (lunchpakket zelf mee te brengen!)
Massaspel (1gouw, 50 groepen, 2000 man)
Activiteit per tak:
-Jonggivers: Bosspel
- Givers: Dorpsspel
Lekker Eten (warme maaltijd voorzien op het terrein)
Creatief avondaanbod
Kampvuur (vurig moment)

Dag 2: zondag 29 april: Jam.be
• Wat is dit?
U weet het ondertussen al, dit jaar staat in het teken van 100 jaar Scouting! Na de
plaatselijke feesten die in november zowat overal in België hebben plaatsgevonden, is het nu
tijd voor het grote nationale feest! Inderdaad, op zondag 29 april 2007 zal « JAMbe »
doorgaan, een bijeenkomst voor alle scouts en gidsen van heel België, zowel de Franstaligen
als de Nederlandstaligen. De vijf scouts- en gidsenverenigingen hebben samengewerkt om dit
grootse evenement uit te denken, voor te bereiden en te organiseren: we verwachten 80 000
jongeren tussen 5 en 18 jaar!

• Transport
Van op het kampterrein vertrekken wij naar het grote dagspel op zondag om nadien te
kunnen mee genieten van een spetterende avondshow.
Wat we wel niet moeten meezeulen is onze bagage die laten we op het kampterrein en deze
zal terugworden gebracht naar 1 plaats in het district. Verder zorgt leiding en het district dan
voor jullie bagage.
• Programma van de dag
Dit hangt af van tak tot tak: de Jonggivers spelen grootse uitdagingen in het hartje van
Brussel want “Scouting, da's durven...”!!!
Van het station van aankomst trekken de jonggivers op ontdekkingstocht door de stad. Geleid
door foto’s, symbolen en andere tochttechnieken zoeken ze op eigen houtje hun weg naar vijf
locaties waar hen nieuwe uitdagingen wachten. Op deze locaties gaan ze samen met andere
Vlaamse en Waalse patrouilles grave, gekke, maar vooral grootse uitdagingen aan. Want
scouting… da’s durven!
Onderweg botsen ze bovendien op vreemde figuren en personages die hen stimuleren tot
nieuwe ontmoetingen, tot het smeden van nieuwe banden. Wie gaat naar huis met de leukste
nieuwe contacten en beloftes om elkaar terug te zien?!
Ook de Givers gaan Grootse uitdagingen in hartje Brussel aan, maar of ze de “Mission
possible” toch tot een goed einde kunnen brengen?
Amusement en engagement … de twee pijlers van de activiteit van gidsen,
(zee)verkenners, juniors, jins, seniors en loodsen.
Als iedereen aangekomen is in het station, worden ze verdeeld in groepen van 100. Met die
groep zullen ze een aantal scouteske uitdagingen moeten volbrengen. Speels en plezant, maar
ook ten dienste van de samenleving.
Honderden scouts en gidsen zullen een ander uitzicht geven aan onze hoofdstad. En dat mag
je ook letterlijk nemen! We schilderen een metrostation, herstellen speeltuigen in het park,
maken een muurschildering in een school. We volksdansen en rolstoeldansen, fleuren straten
op, spelen percussie, zingen in canon en doen haasje-over. Toeristen, bewoners en
voorbijgangers zullen merken dat een nieuwe eeuw scouting is aangebroken. Een eeuw van
engagement in de samenleving, van dichter bij elkaar en dichter bij vrede.
Zowel de Jonggivers als de Givers zullen na het volbrengen van alle opdrachten,
samenkomen in een scouts- en gidsenparade. Muziekgroepjes en acrobaten zullen die hele
bende begeleiden naar het Koning Boudewijnstadion, zodat de sfeer er goed inzit als ze daar
toekomen voor een spetterende show. Doe mee en laat onze hoofdstad (jeugd)bewegen!
Nadien keren we met zen allen terug naar de lokalen waar het grootse feest ook weer
eindigt.
• Feest voor iedereen!
U mag zeker zijn van het kwaliteitsvolle werk van al onze medewerkers die al twee jaar lang
met het project bezig zijn en van de ervaring van de vijf federaties bij het organiseren van
grote evenementen (zoals « Flamboree », 90 jaar Les Scouts,…). Wij hopen dat we opnieuw
uw vertrouwen kunnen genieten en dat uw kinderen mogen deelnemen aan dit belangrijke
moment voor de scoutsbeweging. Zij zijn immers de hoofdfiguren van de volgende eeuw
scouting!
We hopen dat jullie allemaal even enthousiast zijn als wij en er met ons een spetterend feest
van maken!

Indien er nog vragen zijn raden wij jullie aan iemand van de leiding aan te spreken voor meer
informatie!
De leidingsploeg.

JAMbe; Veilig?
Dag mama en papa,
We verwachten 80.000 leden in Brussel, Vlaamse en Waalse scouts en gidsen bij elkaar. Natuurlijk
mag u de wenkbrauwen fronsen bij zo’n grote activiteit. Maar we maken er een erezaak van om het
vlot en veilig te laten verlopen.
Enkele voorbeelden:
• De activiteiten van de twee jongste takken gaan door aan de voet van het Atomium (Het
Ossegempark) en in de tuin van de Koning (park van Laken). Twee plaatsen die zich op kapoenen stap
afstand van het Koning Boudewijnstadion bevinden.
• De activiteiten zullen zich afspelen in kleine groepjes, zodat de kinderen kunnen samenblijven met
vriendjes en vriendinnetjes.
• We krijgen logistieke ondersteuning van een heleboel vrijwilligers, het openbaar vervoer, politie en
uiteraard van de eigen leiding.
Als u zin en tijd hebt om de leiding bij te staan op deze feestdag, neem dan contact met hen op. Alvast
bedankt!
Namens de pedagogische leiding
Liesbet Van Maldergem
Rudy Verhoeven
David Berg

Al volop Lente, maar een nieuwe scoutsmaand begint. April is de maand
wanneer de vogeltjes fluiten, de bloemen bloeien en leuke vergaderingen
waar we ons gaan amuseren.
Zondag 1 april: Het 1 april moppentappenspel. Afkomen is de boodschap en
bedenk alvast maar een mop.

Zondag 8 april: Geen vergadering

paasvakantie

Zondag 15 april: Gewone dagvergadering. Kledij die vuil mag worden zeker
aandoen.

Zondag 22 april: Groepsfeest Info zie elders

Zondag 29 april: Jambe info zie elders

Ps: Altijd verwittigen wanneer je niet kan komen op één van onderstaande nummers.

Serval (Karin Melsens)
Kiang (Jan Callaert)
Wasbeer (Alexis Janssens)
Dingo (Leutrim Spahija)

karinmelsens@hotmail.com
jan_c_@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
leutrim11@hotmail.com

ª0499/391.189
ª0485/938.477
ª0498/638.707
ª0485/809.998
/809.998

Kiekeboe allercoolste welpjes!
Vis!...
4e maand van het jaar!...
Het rijmt op kikkerdril!...
...
Inderdaad, na deze mooie maand maart,
komt de kers op de taart :-):
De maand april!
Zondag 1 april
Fietstocht! Afspraak om 14u aan de lokalen. Vergeet natuurlijk jullie fiets niet! Zorg
ervoor dat deze perfect in orde is: remmen die werken, banden goed opgepompt, ...
We zijn terug op het gewone uur: 17u30!
PS: Dit is geen mopje!
Zondag 8 april
Bim Bam Beieren de klokken leggen eieren....
inderdaad het is PASEN! Jullie moeten eitjes rapen bij de oma en opa! Dus: Geen
vergadering.
Zondag 15 april
We spelen gladiatorenspelletjes! Nieuwsgierig? Gewoon afkomen! Van 14u tot
17u30, afspraak aan het lokaal!
Zondag 22 april
Groepsfeest!! Meer info elders in deze totem!
Zondag 29 april
Groot feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de scouts! Met een
reusachtige slotshow in het Koning-Boudewijnstadion. Meer belangrijke info (uur,
plaats, ...) vind u elders in deze totem.
Stevige linker,
jullie lieftallige leiding.
Akela (Kwinten Boels)
pudmini(Rozemien De Troch)
Baloe (Emily Bouché)
Rakscha (Anneleen De Vooght)
Jacala (Cajsa Tonoli)

ikke_kwinten@hotmail.com
ª0472/240.310
roosje007@hotmail.com
ª0497/020.852
emeliken@hotmail.com
ª0496/674.389
anneleendevooght@hotmail.comª02/672.23.22
cajsa_tonoli@hotmail.com
ª0474/486.444

Hey onze beste jonggivers,
Dat het mooi weer wordt hebben we wel gemerkt, dat jullie
hierdoor gemotiveerder zijn, hebben we ook kunnen afleiden.
Blijf zo verder doen want voor je het weet is het schooljaar al
voorbij en de scoutvergaderingen ook. Mooi weer = bijna
vakantie = bijna kamp!!! Yessssss. Maar wacht voor je verder
droomt want er komt een hele drukke en spannende maand
april…

1 april:
Dit is geen grap ☺ het wordt een soort DeMol-Piste Spel, dus kom in grote aantallen, want
hoe meer we zijn hoe leuker het wordt. Neem een tramkaart mee!!
8 april:
Pasen, geen vergadering!
15 april:
Dagvergadering! Sjorren+ woudloperskeuken + oriëntatieloop en veel meer.
Afspraak om 08u50 aan Brussel centraal (trein vertrekt om 09:10!!!)
Terug om 18u aan centraal.
Breng Picknick mee en 10€ ( deel van die tien euro gaat naar Mountenbike volgende maand)
22 april:
(zondag) GROEPSFEEST. Info elders in de totem.
28 en 29 april:
Jambe. 100jaar scouts. Weekend met 1000den scouts. Info elders in de totem.

Kom steeds in uniform, afbellen als je niet kunt komen.
Een stevige linker,
Jullie leiding

Wiko (Nele Callaert)
Wezel (Nicolas Janssens)
Papegaaiduiker (Tim Jacob)
Dafra (Sebastien Marion)
Haflinger (Laurence Baeten)

nele_callaert@hotmail.com
nicolas-janssens@hotmail.com
tim.jacob86@gmail.com
cacabouda007@hotmail.com
floch16@hotmail.com

ª0484/900.660
ª0478/392.688
ª0472/607.292
ª0477/382.225
ª0485/562.384

Haidelieho gibbers!

Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er echt klaar voor?
Dat jullie fantastisch zijn in karaoke en droppings, doosjes
kunnen plooien en paaseieren sorteren dat hebben we nu
wel al ondervonden (1 iemand werd zelfs tot arbeider van de maand let op MAAND
uitverkozen). Maar hoe zit het met jullie durf of verantwoordelijkheid? Dat testen we
deze maand ergens in ons drukke aprilprogramma:

zo 1 april: Uitzonderlijk geen vergadering. Haal jullie grappen maar met iemand
anders uit ☺
zo 8 april: Paaszondag, geen vergadering
zo 15 april: Dagvergadering op het scoutsdomein de Kluis (St. Joris‐Weert). Als
voorbereiding op het groot kamp hebben we een dagje teambuilding en outdoor
adventure onder professionele begeleiding gereserveerd. Allen komen dus want dit
is echt de max! ( wij hebben hier nog superherinneringen aan van in onze givertijd…
lang lang geleden). Een pick‐nick meebrengen hoeft niet, water en sportieve kledij +
hemd en das zijn wel aangeraden!
Afspraak om 8.45u in het Centraal Station, we zullen terug zijn om 18u in het
Centraal Station. Breng ook 8€ mee.
zo 22 april: Reynaert‐Beatrijs groepsfeest, be there! alle informatie verder in dit blad.
za28‐zo29 april:
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy birthday to youou…
Happy Birthday to YOU. De scouts viert al haar 100e verjaardag en voor alle givers
van het ganse land betekent dit 1 groot feestjeuh! Alles wat je moet weten over deze
unieke gelegenheid in een extra bijlage van deze totem.
stevige linker,
Adelaar (Sarah Melsens)
Sika (Eline De Vooght)

sarah_melsens@hotmail.com
elindevooght@hotmail.com

ª0494/212.508
ª0486/839.076

