SEPTEMBER 2018

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/

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 Totemlezer

Heb je je ooit al eens afgevraagd wat jou een scouts of gids maakt? Is het
omdat je in het weekend met je vrienden in uniform aan activiteiten
deelneemt? Omdat je je belofte deed? Een totem hebt? Kan sjorren en op
kamp gaat?
Had iemand me die vraag gesteld toen ik giver was, dan had ik waarschijnlijk
wel zoiets als hierboven geantwoord. Maar nu ik aan mijn vierde jaar als
groepsleider en zevende jaar als leider begin heb ik ondertussen onze scoutsen gidsengroep op een andere manier leren zien. Door in contact te komen
met andere scoutsgroepen, door andere visies op scouting of gewoonweg door
verschillende oriëntaties binnen onze eigen leidingsploeg is mijn visie
veranderd. Ondertussen kan ik deze samenvatten in één zin: Scouts en Gidsen
zijn jongeren die dankzij avontuur groeien tot bewuste burgers en zich inzetten
voor een betere samenleving.
Vooral dat laatste “een betere samenleving” is onlosmakelijk een deel van onze identiteit. De oprichter
van de scoutsbeweging Robert Baden-Powell sprak over “de wereld beter achterlaten dan hoe we ze
gevonden hebben”. Het nieuw jaarthema Minder is Meer is precies de link tussen de actualiteit en onze
oorsprong: we zijn de eerste generatie mensen die zich bewust is van de opwarming van de aarde en
de laatste generatie die er iets aan kan doen. Op deze manier roept Scouts en Gidsen Vlaanderen de
talloze scouts- en gidsengroepen dat Vlaanderen en Brussel rijk zijn om een hardnekkig probleem aan
te pakken: verspilling.
Wanneer wij aan verspilling denken associëren we het bijna automatisch met voedselverspilling. Maar
verspilling reikt verder dan we het denken: het licht vergeten uit te zetten, de buitendeur wijd laten
openstaan terwijl de verwarming aanstaat, slordig omgaan met het materiaal, weggooien uit luiheid,
…
Dit jaar willen we ons engageren om niet enkel onze afvalberg te reduceren, maar bewuster om te gaan
met de middelen die we hebben. Het is pas wanneer je 24u/24 gedurende vijftien dagen op een veld
heb geleefd zonder elektrische verlichting dat je de lamp in je kamer thuis waardeert. Het is pas
wanneer je je in de beek met koud water moet gaan wassen dat je van enkele minuten warm water
dolgelukkig kan worden. Het is ook pas wanneer je bewust bent van hetgeen je hebt en anderen niet
hebben, dat je deze vanzelfsprekende zaken kan appreciëren. Je hoeft hiervoor niet ver te gaan zoeken:
onze voorouders stierven hier nog geen 75 jaar geleden door de honger tijdens de Wereldoorlog terwijl
we nu ongegeneerd gemiddeld 30 kg aan voeding per persoon weggooien.
Moge het jaarthema Minder is Meer ons bewustmaken dat het ook anders kan. Met minder voedsel
weggooien, minder energieverspilling en minder afval. En vooral, met veel meer bewustzijn, meer liefde
en meer respect voor hetgeen de natuur ons geeft.

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 en Wolven: 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 zijn geweest. Ook bieden we de mogelijkheid aan ouders om uniformkledij
onderling door te verkopen wanneer deze 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 14 oktober 2018 om 17u30 aan de lokalen.

Dag lieve kapoenen!
Na een gek kamp vol met aventuur en een rustige vakantie is het weer zover :
het is tijd voor het nieuwe scoutsjaar!
Zijn jullie klaar ?
Wij hebben er in elk geval al heel erg veel zin in!

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering L
ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering L
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Onze jaarlijkse overgangsvergadering in het park.
Vandaag nemen we afscheid van de kapoenen die welpen worden, en
verwelkomen we de nieuwe kapoenen in onze tak! Deze vergadering kan
je ook je nieuwe leiding ontdekken! Spannend! Afspraak om 14u00 aan
de lokalen. De vergadering is gedaan om 17u30.
Om 17u30 nodigen we alle ouders uit op onze receptie voor een hapje
en een drankje aan onze lokalen. De leiding zal zich even voorstellen en
er is dan tijd voor vragen of gewoon een gezellig babbeltje. We delen er
ook de kentekens uit en verloren voorwerpen van het kamp kunnen
worden opgehaald.
LET OP: het is autoloze zondag, de MIVB brengt je vandaag gratis naar
de lokalen.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Vandaag verwachten we jullie allemaal in topvorm op de vergadering.
De schat van Jack Sparrow werd namelijk een paar weken geleden
gestolen. Wij kregen de opdracht om de schat
terug te vinden, en hiervoor hebben we
iedereen nodig. Door samen te werken zullen
jullie zeker en vast aanwijzingen vinden!
Afspraak op gewone uren aan de lokalen,
14u00 tot 17u30.
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

SPINAAP (Lut Delva)
BEO (Zélie Demyttenaere)
BRULAAP (Lucas Cucci)
TAGOEAN (Oscar Bribosia)
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/464527
( 0479/799231
( 0472/511448
( 0491/292090

Dag welpjes!
Jullie wensen zijn aanhoort, de tijd is aangebroken; het scoutsjaar
gaat weer van start! Na een lange vakantie kunnen we er weer
invliegen met veel energie. Wij beloven jullie een geweldig jaar met
leuke spelletjes, leukere weekends en het leukste kamp!

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018
Helaas pindakaas, deze week nog geen vergadering! Maar geen paniek
nog 13 keer slapen en dan zien we elkaar weer.
ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
Ook deze week geen vergadering L
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Zie daar, zie daar! De eerste vergadering van het jaar! Wij verwachten
iedereen met veel enthousiasme aan de lokalen om 14u00 voor onze
jaarlijkse overgangsvergadering waar we afscheid zullen nemen van de
oudste Welpjes die Wolven worden, en waar we ook de nieuwste Welpjes
zullen verwelkomen.
Om 17u30 nodigen we alle ouders, leden en scoutsvrienden uit voor een
gezellige receptie. De nieuwe leidingsploeg wordt er voorgesteld samen
met een hapje en een drankje. Ook delen we de nieuwe jaarkentekens
uit en is er de gelegenheid om een babbeltje te slaan met de leiding.
LET OP: het is autoloze zondag, de MIVB brengt je vandaag gratis naar
de lokalen.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Nu iedereen in zijn juiste tak zit, is het tijd voor wat welpenstreken. Met
deze eerste (echte) vergadering moeten we elkaar maar eens beter leren
kennen, we hebben namelijk nog een heel jaar voor ons! Wij nodigen
ook al jullie gemotiveerde vriendinnetjes en vriendjes uit om eens te
proberen en te komen proeven van het leven van een scout of gids!
Afspraak om 14u00 aan de lokalen, de vergadering is gedaan om 17u30.
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand, er is dus geen vergadering vandaag.

CHIL (Arthur Bribosia)
MARALA (Minne Bezuijen)
CHIKAI (Félix Bribosia)
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)
OE (Henri Delville)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0495/577881
( 0498/194068
( 0491/228571
( 0474/398400
( 0495/106960

Welkom terug wolven. Na een lange vakantie en een
super tof kamp is het nieuwe scoutsjaar weer
aangebroken. We hopen dat jullie er klaar voor
zijn. De wolvenleiding staat alvast paraat!

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Eerste vergadering van het jaar! Jullie kunnen het wel al raden, het is
onze jaarlijkse overgangsvergadering. We verwelkomen de nieuwe
Wolven en wensen nog veel plezier aan onze oudste Wolven die
Jonggivers worden. Afspraak om 14u00 aan de lokalen.
Om 17u30 nodige we graag ook alle ouders uit voor een hapje en een
drankje op onze jaarlijkse receptie. De leiding zal zich voorstellen en
we delen de jaarkentekens uit. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om
een babbeltje te slaan met de leiding en verloren voorwerpen van het
kamp kunnen opgehaald worden.
LET OP: het is autoloze zondag, de MIVB brengt je vandaag gratis naar
de scouts.
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Zijn jullie klaar om nog eens te ravotten in het park. Deze zondag
trekken we weer eens naar het park om een traditionelen bal en
pleinspelen te spelen. Jullie worden om 14u00 aan de lokalen verwacht,
uiteraard in uniform.
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand. Geen vergadering dus L.

IKKI (Thomas Van Sumere)
KAA (Jef Delva)
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)
WONTOLLA (Thibaud Moens)
KIGO (Sorenza Cucci)
TABAQUI (Willem Debersaques)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0498/284109
( 0472/346390
( 0488/580323
( 0498/718294
( 0472/675477
( 0479/378841

Na anderhalve maand rusten is het weer tijd voor een nieuw
avontuur bij de scouts.
Voor onze nieuwe jonggivers zal het dubbel zo tof worden: een
nieuwe tak en daarbij een gloednieuwe leidingsploeg, en voor
onze meer ervaren jonggivers is dit de gelegenheid om het eens
anders te doen dan vorig jaar. Hopelijk zijn jullie nieuwsgierig
want we verwachten jullie talrijk voor de tofste vergaderingen
uit jullie leven!

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018
Het scoutsjaar 2018-2019 start pas over 14 dagen of 336 uren of 20160
minuten. Geen vergadering.
ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
Tja, we zitten nog maar in de helft. Nog een weekje wachten. Geen
vergadering.
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Zorg dat je aanwezig bent want het is tijd voor onze jaarlijkse
Overgangsvergadering: we nemen afscheid van de oude Jonggivers die
Givers worden en verwelkomen een heel aantal Wolven die Jonggivers
worden. Afspraak om 14u00 aan de lokalen in uniform.
Om 17u30 nodigen we alle ouders, leden en scoutsvrienden uit voor een
gezellige receptie. De nieuwe leidingsploeg wordt er voorgesteld samen
met een hapje en een drankje. Ook delen we de nieuwe jaarkentekens
uit en is er de gelegenheid om een babbeltje te slaan met de leiding.
LET OP: het is autoloze zondag, de MIVB brengt je vandaag gratis tot
aan de lokalen.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Daar is onze eerste langverwachte bosspel. De ideale gelegenheid om
kennis te maken met de (nieuwe) jonggivers en vooral de originele
spellen van de leiding. Daarbovenop mag je vandaag vriendjes en
vriendinnetjes meenemen naar de scouts, en wie weet worden ze
misschien toekomstige jonggivers?
Afspraak aan de lokalen om 14u00, de vergadering zit erop om 17u30.
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand, dus geen vergadering. De leiding vertrekt
ook op leidingsweekend om vele toffe activiteiten voor te bereiden.

Een stevige linker
MOL (Edmond Jonckheere)
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
TUPAJA (Annabel Steurs)
SITTA (Emma Wijers)
KAKETOE (Illias Clerin)
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0470/134339
( 0496/697595
( 0470/206725
( 0497/333741
( 0471/340193

Dag liefste Givertjes
Hopelijk zijn jullie weer klaar voor een FANTASTISCH
scoutsjaar.
Wij zijn er alvast klaar voor! Ook dit jaar hebben we weer super
leuke spelletjes en activiteiten voor jullie in petto.

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering, de herexamens van de leiding zijn nog aan de gang.
ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
Geen vergadering, wij genieten van een beetje vakantie.
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Geen auto’s of brommers op straat, maar wel rondlopende scouts.
Vandaag staat de traditionele overgang op het menu. Afspraak 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 en delen er de jaarkentekens uit.
LET OP: zoals reeds vermeld: het is autoloze zondag. De MIVB brengt
je vandaag gratis naar de vergadering.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
Komen jullie mee Brussel onveilig maken? Jaja zoals je het al kon raden
gaan we vandaag met z’n allen een groot stadsspel spelen. Afspraak om
14u00 aan de lokalen met je MIVB abonnement.
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
Laatste zondag van de maand: Geen vergadering! De leiding is op
weekend om het nieuwe jaar in te plannen en super toffe vergaderingen
in elkaar te steken.

Een stevige linker
De giverleiding

LEEUWAAPJE (France Porcher)
SPRINGBOK (Pauline De Vis)
FODI (Edward Van Sumere)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/201787
( 0471/366222
( 0494/658326

