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SEPTEMBER 2015

Beste totemlezers,

Heb je vorig jaar je eigen tent vol talent ontdekt? Dan dagen wij jou uit om die talenten te gebruiken en
iedereen het vuur in de scouting te laten zien. Met Be Prepared zetten we dit jaar één van onze rotsvaste
basispijlers extra in het licht: dienst. “Wees paraat om het juiste ding te doen op het juiste moment”, waren
honderd jaar geleden de woorden van onze oprichter Baden Powell. Met zijn legendarische motto stak hij
het vuur aan de lont, want miljoenen scouts en gidsen over de wereld gebruiken Be Prepared nog altijd als
lijfspreuk. Dienst, helpen of goede daad vinden we al snel oubollig. We moeten af van die drempelvrees en
terugkeren naar het vuur in de scouting. En hoe kan je dat beter doen dan door een heel jaar paraat te
staan voor elkaar, je groep en de wereld onder het motto ‘Be Prepared’
Be Prepared zal ik als nieuwe groepsleider van onze scouts zeker zijn, en dit zolang ik kan. Na 12 jaren in
de scouts te hebben gezeten is het voor mij een eer om deze functie te mogen bekleden. Buiten
administratie en financiën beheren blijf ik zeker ook nog voor de leden zorgen (givers dit jaar), met
evenveel motivatie als op mijn eerste vergadering als leiding.
Binnen de leidingsploeg verwelkomen we drie nieuwe gezichten: Sifaka die na zijn laatste jaar giver,
leiding wordt en Savanah & Rob die foeriers waren gedurende vorig kamp en er besmet raakten door het
scouts-virus. Spijtig genoeg verlaten drie leiders ons ook: Gazelle die zes jaar leiding is geweest, Bever en
Kolibrie die een jaar naar het buitenland vertrekt. De andere leiders blijven uiteraard nog paraat om jullie
zondagen boordevol emoties te bezorgen.
Verder nodig ik alle ouders uit op de jaarlijkse receptie aan onze lokalen op zondag 20 september 2015
om 17u30. De nieuwe leidingsploeg voor dit jaar wordt er u voorgesteld, samen met een hapje en een
drankje. We delen er ook de nieuwe kentekens uit en er is uiteraard de mogelijkheid om een babbeltje te
slaan met de nieuwe leiding.
Graag vraag ik u om tijdig uw kind(eren) (her)in te schrijven voor het nieuwe scoutsjaar, dit op onze site
http://reynaert-beatrijs.be We vragen 40 EUR lidgeld, waarvan 32 EUR naar de verzekering van Scouts en
Gidsen Vlaanderen gaat, en 8 EUR voor de vieruurtjes en aankoop van nieuw spelmateriaal.
Be Prepared!
Een stevige linker,
Mol

Mol (Edmond Jonckheere)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0470/763485

Uniform
Iedereen komt elke vergadering in perfect uniform (hemd, das, groene broek), behalve als het
vermeld staat in de totem dat je vuile kledij moet aantrekken. Elk nieuw lid krijgt in het begin van
zijn scoutsleven een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een nieuwe 7,5 EUR

Kentekens
Het is vanzelfsprekend dat de kentekens niet zomaar op het hemd worden genaaid.
Kinderen die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste vergadering, kunnen deze op
het eind van de volgende vergadering komen halen. Wie ze kwijt is moet ze zelf opnieuw
kopen. Jaartekens van voorgaande jaren kunnen achteraan op het hemd genaaid worden.

Tijdstip
Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Gewone
vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b
REYNAERT-BEATRIJS
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
Patrouillelinten komen aan de
linkerschouderklep
(Jonggivers)

Boven het internationale
kenteken draag je de
Vlaamse Leeuw en
daaronder een
provincieschildje (Brussel)

Dag allertofste kapoenen!
Na een geweldig kamp en een fijne vakantie is het weer
zover: het is tijd voor het nieuwe scoutsjaar!
Zijn jullie er klaar voor?
Wij hebben er in elk geval al heeel erg veel zin in!

is het2015
zover : we beginnen het nieuwe scoutsjaar.
Zondag 20Eindelijk
september
Een jaar vol fantastische spelletjes binnen en buiten, in het park en in
bos,park.
op weekend gaan en natuurlijk ook op kamp!
Overganghet
in het
Vandaag nemen we afscheid van de kapoenen die naar de welpen gaan,
ontdekken we wie de leiding is voor dit jaar en verwelkomen we heel graag alle
nieuwe kapoenen!
De vergadering gaat door van 14u tot 17u30. Vergeet geen kleren aan te doen die
vuil mogen worden 

Receptie
Om 17u30 nodigen we alle ouders uit voor een drankje aan onze lokalen. De
leiding zal zich even voorstellen en er is dan tijd voor vragen of gewoon een
gezellig babbeltje.
>>> Let op: het is autoloze zondag! <<<
Zondag 27 september 2015
Geen vergadering want het is de laatste zondag van de maand. Tot in oktober!
Weekend 24-25 oktober 2015
Het eerste weekend gaat door 24 en 25 oktober, hier volgt nog meer informatie
over in de volgende totem.

Kameel (Janne Delva)
 0475/298657
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
 0470/072635
Rob Mortier
 0495/150381
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welkom terug, welpen, of “welkom voor de eerste keer”. Na een lange
zomervakantie gaat de scouts eindelijk weer van start. Jullie leiding staat
al te popelen om er aan te beginnen. We hopen jullie ook. Dus kom
allemaal zo talrijk mogelijk, want hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Een belangrijke mededeling nu al: ons eerste takweekend vindt plaats
het weekend van 24 – 25 oktober. Hou die data dus zeker vrij.

Zondag 20 september
De allereerste vergadering van het jaar. De doorgewinterde welpen weten wel wat
er op het menu staat op de eerste scoutsvergadering. Ja, jullie hebben het
waarschijnlijk al geraden: het is weer tijd voor overgang. Dus doe kleren aan die
héééél vuil mogen worden. We spreken om 14u00 af aan de lokalen. En vergeet
niet: het is autoloze zondag.
Receptie
Vanaf 17u30 (na de vergadering) is er voor jullie ouders een kleine receptie
voorzien.

Zondag 27 september
Laatste zondag van de maand: geen vergadering, maar geen getreur. We zien
elkaar in oktober al terug!
Een stevige linker van jullie leiding.

Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
Junior (Nico Zwierzynski)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0498/284109
 0470/134339
 0498/416152
 0495/471716

Dag jonggivers,
Na een super cool kamp en twee maanden vakantie beginnen
we aan een nieuw scoutsjaar. We hoppen dat jullie er klaar
voor zijn want dit jaar wordt super!

Zondag 20 september 2015
Overgang! Wees klaar om afscheid te nemen van de oudste jonggivers, en de
nieuwe jonggivers te verwelkomen in onze tak. Trek kledij aan die vuil mag
worden. Je wordt verwacht om 14u00 en de vergadering eindigt om 17u30.
Na de vergadering is er de jaarlijkse receptie voor iedereen. Ouders zijn
welkom voor een hapje en een drankje terwijl de nieuwe leiding voorgesteld
zal worden.
>>> Let op: het is vandaag autoloze zondag!<<<
Zondag 27 september 2015
Laatste zondag van de maand dus spijtig genoeg geen vergadering 
Zeker niet vergeten dat het 23-24 en 25 oktober 2015 takweekend is dus
zorg dat je kan komen!

Flicka (Thibaud Moens)
 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
 0472/464527
Savanah Héréus
 0470/504765
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Wees gegroet givertjes,
Een september, de eerste bel van het jaar: blij en
gefrustreerd tegelijkertijd. Twintig september, het eerste
fluitsignaal:

gemotiveerd

en

enthousiast.

Jaja,

het

scoutsjaar begint zodra!

Zondag 20 september 2015
Geen auto’s of brommers op straat, maar wel rondlopende scouts. Vandaag
zeggen we officieel vaarwel aan Sifaka, en verwelkomen we een pak nieuwe
givers. Zoals je kan raden is het overgang! Elk jaar hetzelfde, maar elk jaar ook
even tof. Trek vuile kleren aan en we spreken af om 14u00 stipt aan de lokalen.
Na overgang nodigen we alle ouders uit op de jaarlijkse receptie om 17u30
aan de lokalen. We stellen er de nieuwe leiding voor samen met een hapje en een
drankje.
>>> Let op, het is autoloze zondag! <<<
Zondag 27 september 2015
Laatste zondag van de maand: geen vergadering! Leiding is op leidingsweekend
om zotte activiteiten te plannen voor jullie!

PS: noteer zeker in jullie agenda’s: takweekend van 23 tot 25 oktober 2015
Een stevige linker,
Team giverleiding!

Mol (Edmond Jonckheere)
 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
 0474/784877
Yak (Paul Moyaert)
 0477/368945
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

