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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be   EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be  

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 

 

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das 

LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie. 

GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 vrijblijvend is. Met groot 

plezier en kleine daden komen we op voor 

onze omgeving en voor een kleurrijk 

Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in 

een rechtvaardige wereld.’ 
 

- MISSIE SCOUTS EN GIDSEN  VLAANDEREN 

 

 

 

 

 
 

 

Totem is het programmaboekje van Scouts en 

Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-Pieters-

Woluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke 

informatie gepubliceerd over de vergaderingen 

van de komende maand. U vindt er ook 

praktische informatie en contactgegevens van 

de leidingsploeg.  

 

Verschijnt maandelijks, niet in augustus. 

 

- VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

http://reynaert-beatrijs.be/
mailto:info@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

 

  
Beste ouders 

Beste totemlezer 

 

“Een tent vol talenten bij jezelf ontdekken en nadien gebruiken om het vuur in de scouting te 

laten zien.” Dat is in een notendop hetgeen we de twee voorgaande jaren aan het licht brachten. 

Maar scouting is ook dé plek waar we samen kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen 

tempo, net als op een veilige ontdekkingsreis.  

 

Daag jezelf uit met wat je dit jaar wil leren, alleen én in groep. Door een doel voor ogen te 

houden, word je je bewust van waar je naartoe werkt. In scouting moet je niets leren, dus kan 

je het daarom des te meer. We helpen elkaar om beter te worden in alles wat we doen. Wie voor 

het eerst een tafel sjort, werkt samen met iemand die het goed in de vingers heeft: learning by 

doing… 

 

Moedig daarom de anderen aan om het zelf te doen en te durven, met vallen en opstaan. Help 

elkaar rechtstaan door Be Prepared te zijn voor je groep. Languit in de modder of kletsnat van 

de regen, we laten niemand in de steek. Dit jaar trekken we weg van bekende paden en kiezen 

samen welke grenzen we willen verleggen. De kracht zit nu in het woordje “nog”: "Ik kan dat 

niet" wordt "Ik kan dat nog niet".  

 

Als groepsleider van deze scouts groei ik met veel enthousiasme door naar een tweede jaar als 

bekleder van deze functie. Ik blijf net als in 2015-2016 zorgen voor de administratie, de 

financiën en uiteraard de givers. Ook groeien er andere ex-givers door naar een nieuwe functie 

bij de scouts: ze springen over de grens heen en worden leiding. Anderen verlaten ons dan weer 

na vele toffe momenten tijdens hun scoutscarrière. Graag bedank hier meer bepaald Picus, Yak 

en Savanah voor hun inzet in onze scoutsgroep.  

 

Bij deze nodig ik alle ouders en leden uit voor onze jaarlijkse receptie aan de lokalen op 

zondag 18 september 2016 om 17u30. Samen met een hapje en een drankje stellen we er de 

nieuwe leidingsploeg voor, delen we de nieuwe jaarkentekens uit en kan u verloren voorwerpen 

van het kamp ophalen. 

 

 

Ontdek, doe, leer, en vooral: groei! 

 

 

Een stevige linker, 

Mol  



 

 

 

 

 

 

Het uniform bij REYNAERT-BEATRIJS bestaat uit drie kledingstukken: een hemd, een groene 

broek/rok en onze blauw-grijze das. Op elke vergadering wordt een lid van onze scouts geacht 

dit aan te hebben.  

1| HEMD EN KENTEKENS 

Een scoutshemd is aan te kopen via de scoutswinkel Hopper, waarvan u de gegevens op de laatste 

pagina van deze Totem kan vinden. De kentekens krijgt u van onze scouts in het begin van het 

jaar. Uiteraard worden deze niet willekeurig op het hemd genaaid, maar maakt u gebruik van 

onderstaand model. 

(1) Lintje België-Europa; (2) Vlaamse Leeuw; (3) Provincieschild Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; 

(4) Internationaal Scoutsteken: vanaf de givers; (5) Jaarkenteken: elk jaar een nieuw; (6) Lintje 

Reynaert-Beatrijs; (7) Takteken; (8) Rode wolf/belofte welpen; (9) Grijze wolf: laatste jaarsproef 

welpen; (10) Belofteteken Jonggivers. Oude jaarkentekens kunnen op de rug genaaid worden.  

  



WIE MOET ER ALLEMAAL EEN HEMD HEBBEN?  

o Kapoenen: enkel een das is voldoende; een groene scoutspull of een sweater van Scouts 

en Gidsen Vlaanderen mag altijd.  

o Welpen: een groene scoutspull of een sweater van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een 

hemd is verplicht: je moet iets aanhebben waar je de kentekens op kan naaien.  

o Jonggivers: een hemd waar je de kentekens op kan naaien is verplicht.  

o Givers: idem als voor de jonggivers.  

 

 

 

 

 

2| DAS 

De das is het belangrijkste kledingstuk van een scouts. Je wordt geacht deze altijd aan te hebben. 

Wij geven aan elk nieuw lid van onze scouts na inschrijving een das. Indien men deze kwijt is kan 

een nieuwe das aangeschaft worden bij de leiding tegen de prijs van 7,50 EUR.  

Een gouden raad: noteer een naam/totem op de das, want iedereen draagt namelijk dezelfde… 

 

3| BROEK/ROK 

Om het uniform te vervolledigen vragen we aan iedereen een groene broek/rok/short te dragen. 

U bent vrij om een gewone groene broek/rok/short te dragen of om voor het model van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen te kiezen. Beiden zijn goed, zolang ze maar groen zijn.  

 

4| SCHOEISEL 

Wij raden aan om bottines te dragen, zeker tijdens vergaderingen in het bos, maar u kan zelf 

kiezen wat u draagt.  

 

5| TWEEDEHANDS VERKOOP 

Eenmaal per jaar organiseren we een tweedehandsverkoop van uniformstukken na de 

vergadering. De scouts verkoopt er alle verloren uniformstukken die na een jaar niet zijn 

opgehaald geweest. Ook bieden we de mogelijkheid aan om uniformkledij onderling door te 

verkopen wanneer deze bijvoorbeeld te klein zijn geworden. De scouts zelf koopt geen 

uniformstukken over. 

Wij raden dit zeker aan voor jonge kinderen, want de prijzen voor uniformstukken in de Hopper 

liggen behoorlijk hoog (30 EUR ~ 40 EUR), terwijl ze op die leeftijd snel groeien.  

De tweedehandsverkoop gaat door op zondag 02 oktober 2016 om 17u30 aan de lokalen.  
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   ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016 

Vooraleer we het nieuw scoutsjaar invliegen nemen we eerst afscheid van 

de oude kapoenen, welpen, jonggivers en givers en verwelkomen we 

iedereen dat overgaat naar een nieuwe tak. Je hebt het wellicht begrepen: 

het is overgang. Afspraak om 14u00 stipt aan de lokalen met je uniform.  

Om 17u30 houden we onze jaarlijkse receptie aan de lokalen. U wordt 

allen van harte uitgenodigd om samen met een hapje en een drankje de 

voorstelling van de nieuwe leidingsploeg bij te wonen. We delen de nieuwe 

jaarkentekens uit en er is ook de mogelijkheid om verloren voorwerpen van 

het kamp op te halen.  

Ter informatie: van 09u00 tot 19u00 is het autoloze zondag. U kan gratis 

gebruik maken van de MIVB om naar de scouts te komen.   

 

 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2016 

Laatste zondag van de maand, er is dan geen vergadering. De leiding zit op 

leidingweekend om voor elke tak toffe vergaderingen te plannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker, 

De leiding van Reynaert-Beatrijs 

 

 
  

Hakuna matata 

 

Loop naar je klerenkast en trek meteen je uniform aan want we staan 

allemaal klaar om een nieuw scoutsjaar in te vliegen. Benieuwd naar de 

inhoud van de eerste vergadering? Lees dan snel wat hieronder staat!  

 

 

 

MOL (Edmond Jonckheere)        0470/763485 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 
 


