FEBRUARI 2017

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-PietersWoluwe. 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

Beste scoutjes en ouders
Deze maand is het februari, de tweede maand van het nieuwe jaar.
We vieren deze maand niet enkel Maria-Lichtmis of Valentijn, maar gaan ook weer op
takweekend.
Februari is het buitenbeentje van de maanden omdat hij minder dagen telt, maar dat wil niet
zeggen dat we minder pret gaan hebben!
Februari is ook een wintermaand dus hopen we dat we kunnen blijven genieten van de mooie
witte sneeuw die in januari even aanwezig was. Als het landschap toevallig op een zondag
bedekt zou zijn met een dikke witte laag sneeuw, vergeet dan zeker niet jullie slee mee te
nemen. Het komt al zo weinig voor tegenwoordig, dat je z’n gelegenheid bijna niet mag missen.
Wisten jullie trouwens dat februari zowel de maand van de liefde maar ook de maand van de
taart is. Vergeet zeker niet om af en toe eens te genieten van een lekker stukje taart.
Het eerste takweekend van dit scoutsjaar hebben we al gehad. Maar dit weekend wordt nog
minstens tien keer beter! De leiding is er al helemaal klaar voor en staat te popelen om zich
samen met jullie uit te leven. Extra informatie over het weekend kan je verder in de Totem
vinden.
Stevige linker
Riki Tiki Tavi (alias Tupaja)

'In februari al zoveel meer zonkracht.
Ik ben er klaar voor!'

Hallo Kapoentjes, we zijn nu al in februari, januari was
zo tof bij de scouts dat ik de tijd niet zien vliegen heb.
Brr, het is al echt koud buiten, hopelijk, zullen we veel
sneeuw hebben om leuk sneeuwballengevecht te
kunnen doen. Neem jullie warm kledij mee en kom om
pret te hebben!
ZONDAG 05 FEBRUARI 2017
Jammer genoeg is er geen vergadering deze zondag. Breng tijd met jullie
familie door of met jullie vriendjes. Maar kom zeker volgende week!
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
Help! Help! iemand heeft mijn potje goud gestolen, kan jij mij helpen
om hem terug te vinden? De dief was heel groot en weet je wat… hij
was helemaal groen! Afspraak om 14u00 aan de lokalen. Vergeet jullie
warme kleren zeker niet anders zal mama boos worden!
ZATERDAG 18 T.E.M. ZONDAG 19 FEBRUARI 2017
Het is tijd om nog eens op weekend te vertrekken. Meer informatie is
terug te vinden op het weekendblad in deze Totem.
ZONDAG 26 FEBRUARI 2017
We hebben voor jullie nog tof spel voor vandaag. Meer zeggen we niet.
Afspraak op de gewone uren.
ZONDAG 05 MAART 2017
Gewone vergadering. Meer informatie in de Totem van de maand maart.

Als het sneeuwt gaan we sleeën in het park! Doe dan zeker warme en
waterdichte kleren aan en neem een slee mee als je die hebt.
Een stevige linker van de leiding!

KAMEEL (Janne Delva)
DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
AGOETI (Félix Bribosia)
BRULAAP (Lucas Cucci)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0475/298657
 0498/194068
 0496/697595
 0491/228571
 0472/551448

Dag welpjes, na een ongelooflijk leuke maand spelen in de koude hopen
we op wat warmer weer in februari. De scouts heet jullie een warmwelkom
op ons weekend van de 17de tot de 19de. Er wacht een ravottende tweede
maand van 2017 op jullie!

ZONDAG 05 FEBRUARI 2017
Helaas pindakaas de leiding neemt een weekje vrijaf  
Moest je toch heel heel heel veel zin hebben in de scouts zijn hier wat
alternatieven:
- Doe een lekker lange wandeling in het bos.  (fietsen gaat ook
natuurlijk)
- Ga nog eens schaatsen als je echt wilt uitblinken op de
schaatsvergadering van volgend jaar.
- Maak een groot kampvuur (vraag eerst toestemming)
- Maak een kamp in het park en verdedig het met man en macht!
(best met een aantal vriend(inet)jes)
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
Kom het grote Sint-Pieters-Woluwe raadsel oplossen want er is een
standbeeld verdwenen oh oh…. Vandaag kunnen jullie op zoek gaan
naar dit standbeeld samen met ons. Afspraak op de gewone uren van
14u00 tot 17u30.
ZATERDAG 18 T.E.M. ZONDAG 19 FEBRUARI 2017
We gaan op een super leuk weekend, zoals jullie weten
verwachten wij jullie op zaterdag. Voor meer
informatie kan je altijd het weekendblad raadplegen
verder in deze Totem. Dit raden wij ten zeerste aan!
Pak je beste beroepskleding mee voor je droomjob!
ZONDAG 26 FEBRUARI 2017
Na het super mega kei coole weekend van vorige week
gaan we naar het park voor eens de oude bal en
pleinspelen te herhalen. Doe je meest geschikte kleren
aan: goede loopschoenen, kleren waar niets proper
moet blijven, en als het regent komt een goede regenjas
zeker van pas. Wij zorgen alvast voor de bal en het plein

Een stevige linker
De welpenleiding

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)
CHIL (Arthur Bribosia)
KAA (Jef Delva)
RAKSHA (Pauline De Vis)
RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)
KING LOUIE (Edward Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/134339
 0495/577881
 0472/346390
 0471/366222
 0470/206725
 0494/658326

Jullie zijn nog jong en zitten nog maar in de lagere school, … maar wat zal dat zijn over tien
of vijftien jaar? Misschien studeert je nog? Misschien werk je al? Wel … dit weekend maken
we plaats voor jouw droomjob. En achter de vuilniskar lopen is ook een baan ;)
 WAAR?
Scouts en Gidsen De Hopduveltjes
Stevensveldstraat 3
9310 MELDERT (OOST-VLAANDEREN)
 TIJDSTIP
De kapoenen en welpen worden verwacht op zaterdag 18 februari 2017 om
10u30 aan de lokalen van Scouts De Hopduveltjes. Jullie mogen terug naar huis
op zondag 19 februari 2017 om 12u00.
 VERVOER
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het
weekendplaats. Indien dit een probleem is, aarzel niet om de takleiding te
verwittigen om een oplossing te zoeken.
 WAT NEEM JE MEE?
o Weekendgeld 16 EUR in een gesloten omslag met naam
o Perfect uniform (niet verplicht voor kapoenen, wel das)
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
o Toiletgerief, handdoek, washandje
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts
o Voldoende ondergoed en kousen
o Dikke warme trui
o Regenjas en schoenen
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema Mijn droomjob.
o Zaklamp
o Uiteraard je goed humeur
 TIP VOOR DE OUDERS
De ouders worden vriendelijk verzocht de naam van hun kind(eren) op alle
kleidingstukken aan te brengen. Elk weekend sluiten we af met een berg van
kleren die zogezegd van niemand zijn.

Weer klaar voor een knettergek weekend vol avontuur? Dan wordt je vriendelijk verzorgd mee
te komen. Deze keer keren we terug naar de jaren ’70 met de ô zo bekende disco singles.
 WAAR?
Chirojongens Esperanto
Pater Bolsstraat 21
1652 ALSEMBERG
 TIJDSTIP
Afspraak op vrijdag 24 februari 2017 om 18u15 aan het station van BrusselZuid. We zullen wachten op perron 1 van het busstation van De Lijn. We zijn
terug op dezelfde plek op zondag 26 februari 2017 om 14u00.
 VERVOER
We gaan en keren terug met de bus van De Lijn. De prijs van het ticket maakt
deel uit van weekendgeld. We wachten niet op laatkomers aan het busstation.
 WAT NEEM JE MEE?
o Weekendgeld 21 EUR in een gesloten omslag met naam / totem.
o Perfect uniform
o Matras, slaapzak & eventueel een extra dekentje
o Slaapkledij (pyjama, slaapkleed, …)
o Toiletgerief, handdoek, washandje
o Lange broek, korte broek, voldoende T-shirts
o Voldoende ondergoed en kousen
o Dikke warme trui
o Regenjas en schoenen
o Verkleedkledij in verband met het weekendthema disco
o Zaklamp en zakmes
o Uiteraard je goed humeur
 TIP
Je hoeft niet gegeten te hebben. Er wordt voor eten gezorgd ter plaatse.

Beste jonggivers,
Na een lange examenzitting is de leiding blij jullie eindelijk terug te
kunnen zien! We hebben heel wat leuke ideetjes voor deze maand, en
sluiten februari in schoonheid af met een super leuk takweekend!!

ZONDAG 05 FEBRUARI 2017
Jammer genoeg is jullie leiding nu op (welverdiende) vakantie. Maar
geen getreur, we zien elkaar volgende week!
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
Om aan het koude weer buiten te ontsnappen duiken wij onder in de
Brusselse metro! Vergeet je abonnement niet mee te nemen. We
spreken zoals gewoonlijk af om 14u00 aan de lokalen en zijn terug om
17u30.
ZONDAG 19 FEBRUARI 2017
Is het lang geleden dat je nog is naar het centrum bent gegaan? Dan
komt dat goed uit: op deze mooie (hopelijk niet te regenachtige) dag
gaan wij toeristen spelen in de stad! Een selfie stick meenemen mag
altijd… Normale uren aan de lokalen.

VRIJDAG 24 T.E.M. ZONDAG 26 FEBRUARI 2017
Hoogtepunt van de maand: het veel geprezen takweekend!! We gaan er
weer van uit: een weekendje ver weg van de stad, om volop te kunnen
genieten van wat frisse lucht, de natuur en je vrienden.
Meer informatie kan je terugvinden op het weekendblad in deze Totem.
Zo zo, dat is het al voor de maand februari. We zien elkaar in maart! Een
stevige linker,
De jonggiverleiding

SPINAAP (Lut Delva)
RAAF (Triphon Porcher)
Rob Mortier
SIFAKA (Nico Zwierzynski)
LEEUWAAPJE (France Porcher)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0472/464527
 0489/416152
 0495/150381
 0495/471716
 0472/201787

Nu we allen klaar zijn met examens is het weer tijd om er 200% in te
vliegen. Na een koude maand januari staan jullie hopelijk paraat
want dit jaar hebben we heel wat plannen en uitdagingen voor jullie
klaarliggen. Hiertegenover wensen we stiptheid en regelmatig komst
op de vergaderingen. Voor wat, hoort wat: een zalig kamp in juli!

ZONDAG 05 FEBRUARI 2017
Uitzonderlijk is er geen vergadering vandaag door van de lesvrije week.
De leiding geniet van een weekje vakantie na de lange blok.
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
We zeiden uitdagingen, … wel dan is de eerste er al. Wat dachten jullie
om zelf een eigen giverlokaal te mogen inrichten? Afspraak om 14u00
aan de lokalen. Trek kledij aan die vuil mag worden en neem allemaal
jullie beste kuisgerief en stofmaskertjes mee want vandaag gaan we het
toekomstig lokaal kuisen en schilderen. Heb je thuis nog oude penselen
of restjes verf, dan mogen deze ook mee.
Mededeling: salonscouts is niet geschikt voor de givers met een kleuterof peutermentaliteit. Wie niet au serieux kan meewerken of de
onnozelaar wenst uit te hangen blijft beter thuis (conferatur:
kerstfeestje).
ZONDAG 19 FEBRUARI 2017
Vandaag doen we verder met het inrichten van de lokalen. Als je thuis
houten paletten, zetels of andere voorwerpen hebt die de scouts nog zou
kunnen gebruiken, dan mogen deze zeker mee! Afspraak om 14u00 aan
de lokalen, de vergadering is gedaan om 17u30. Ook vandaag kunnen
we kleuters en peuters missen 
VRIJDAG 24 T.E.M. ZONDAG 26 FEBRUARI 2017
Het is weer tijd voor een awesome takweekend samen met de jonggivers.
Voor meer info kan je het weekendblad in deze Totem raadplegen.
ZONDAG 05 MAART 2017
Gewone vergadering, meer info in de Totem van de maand maart.

Een stevige linker
Giverleiding

MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0471/176720
 0498/284109
 0498/718294

Wist je dat … (deel 3)
Hiermee wens ik als groepsleider de komende maanden allerlei weetjes over
de scouts te communiceren. Stond jij al even stil met de vraag waarom er
bepaalde zaken zo zijn.
DE VERSCHILLENDE BELOFTES EN PROEVEN BIJ REYNAERT-BEATRIJS
Wie al wat langer lid is van onze scouts heeft zeker en vast een of
meerdere kentekens op zijn pull/hemd staan. Een rode of grijze wolf?
Een scouts en gidsen teken? Hieronder vind je een overzicht van de
beloftes en proeven die je meemaakt naargelang je tak of leeftijd.














DE RODE WOLF* is een welpenbelofte die je aflegt op je allereerste
welpenkamp. Je bewijst er dat je lid bent van de welpentak en de
welpenwet kent: “de welp volgt de oude wolf, de welp is moedig en
houdt vol”. Je weet wie de verschillende personages uit het
jungleboek zijn (bvb: Akela, Baloe, Kaa, …) en je kan het avondlied
van buiten meezingen.
DE EERSTE/TWEEDE STER is een proef op vaardigheden tijdens het
welpenkamp van je tweede jaar (en vanaf volgend jaar ook derde jaar)
welp. Zo leer je een ei koken, een plattegrond van een terrein
tekenen, je veters van je schoenen helemaal opnieuw maken, een
topografische kaart lezen, enz.
DE GRIJZE WOLF* is een proef die aflegt op kamp tijdens je derde (en
vanaf volgend jaar vierde) jaar welp. Op een avontuurlijke wijze wordt
je geblinddoekt en samen met een leider afgezet op een onbekende
plaats, en dit zonder topografische kaart. Jouw taak is om zonder hulp
van je leider terug op het kampterrein te geraken. Je bewijst er dat je
in staat bent om “je weg te vinden” zonder een GPS te gebruiken en
door handige trucjes toe te passen zoals het kijken naar een
straatnaambord om achter te halen in welk dorp je bent.
DE TOTEMISATIE is een plechtige ceremonie tijdens het
jonggiverkamp waar je als tweedejaars (en volgend jaar eerstejaars)
jonggiver een totem ontvangt. Meer over het gebruik van totems lees
je in de Totem van maart.
DE JONGGIVERBELOFTE* of ook wel SCOUTS/GIDSENBELOFTE is een
belofte tijdens je eerste jonggiverkamp waar je zelf je eigen invulling
aan mag geven. Je wordt geacht zelf al te weten wat je plus- en
minpunten zijn, en hoe je eraan kan werken voor jezelf, en voor de
groep. Door dit op te zeggen in aanwezigheid de heel ReynaertBeatrijs maak je van je belofte een engagement.
DE ADJECTIVISATIE is een plechtige ceremonie tijdens het giverkamp
waar je als tweedejaars (en volgend jaar eerstejaars) giver een
adjectief of “complement aan je totem” ontvangt. Meer hierover lees
je in de Totem van maart.
DE LEIDINGSBELOFTE is een engagement die je neemt tijdens je eerste
jaar welpen-, jonggiver- of giverleiding, en dit tegenover heel de
groep. Ook hier geef je een eigen invulling aan.

* HIERVOOR ONTVANG JE EEN KENTEKEN NA HET SUCCESVOL AFLEGGEN VAN DE BELOFTE

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

 0471/176720

