OKTOBER 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 ouders
Beste totemlezers

Na een geslaagde eerste maand is het nieuwe scoutsjaar weer goed begonnen. Er zijn weer heel
wat nieuwe gezichtjes bijgekomen en wie weet komen er nog meer. Hoe meer zielen hoe meer
vreugde natuurlijk.
Nu vliegen we maand twee van het scoutsjaar in en dat is niet zomaar een maand, want het
eerste TAKWEEKEND staat al voor de deur. De kapoenen, welpen en wolven gaan samen op
weekend van 20-21 oktober 2018 en de jonggivers en givers van 19-21 oktober 2018. Meer
informatie kan je in deze Totem vinden.
Er is ook nog een laatste probeervergadering op 7 oktober dus niet vergeten om al je vriendjes
op te trommelen! De leiding zit weer vol creatieve ideeën om oktober een maand te maken om
nooit te vergeten!
Graag wijs ik jullie erop dat we zoals elk jaar weer een tweedehandsverkoop van
uniformstukken organiseren aan onze lokalen. Op zondag 14 oktober 2018 om 17u30 kan je
de te klein geworden scoutshemden, -pullen of -broeken verkopen, ruilen of weggeven en andere
ouders die net op zoek zijn naar uniformstukken. Dit is voor iedereen voordelig: je bespaart of
wint er een centje mee, vermijd een verplaatsing tot de Hopperwinkel en werkt mee aan het
jaarthema “Minder is Meer”. De scouts zelf koopt geen uniformstukken over! Voor meer
informatie mag je altijd mailen naar info@reynaert-beatrijs.be

Een stevige linker
Spinaap

Wie het jaarkenteken nog niet ontvangen heeft mag deze altijd
komen vragen bij de leiding. Ook de kentekens die niet meer op
voorraad waren zijn weer aangevuld!

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 Kapoenen! Zijn jullie klaar voor een jaar vol plezier? Jullie
hebben vorige vergaderingen al kunnen proeven van het scoutsleven,
maar vanaf deze maand kunnen we er echt in vliegen en elkaar beter
leren kennen. We hebben allemaal leuke en spannende activiteiten
voor jullie klaar staan dus allemaal zeker komen!

ZONDAG 07 OKTOBER 2018
Basket, voetbal, baseball, welke sporten ken je nog?
Bereid je al maar vast goed voor want vandaag kan je medailles
winnen samen met je team.
Het is vandaag ook de laatste keer dat je al je vriendjes en
vriendinnetjes mag meenemen, dus gooi de remmen los en
neem iedereen maar mee! Afspraak op normale uren aan de
lokalen: van 14u00 tot 17u30.
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Vandaag spelen we bal en plein spelletjes. We gaan dus met z’n allen
naar het park. Het wordt ook al wat kouder dus vergeet geen jas mee
te nemen. Afspraak op normale uren aan de lokalen.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Het is Dag van de Jeugdbeweging, ga naar school in uniform om de
scouts te promoten. Daarbij krijg je een gratis ontbijt aan het
Centraal Station van 07u00 t.e.m. 09u30.
ZATERDAG 20 T.E.M. ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Klaar voor het eerste weekend? De leiding zeker wel! We gaan er een
spetterend weekend van maken. We weten dat jullie als kapoentjes
misschien nog wat moeite gaan hebben met een overnachting weg
van huis, maar we kunnen jullie verzekeren dat we goed voor jullie
gaan zorgen. Hopelijk zijn jullie toch talrijk aanwezig. Meer
informatie kan je vinden in het weekendblad in deze Totem.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
Laatste zondag van de maan dus er is spijtig genoeg geen vergadering
vandaag L Maar vergeet jullie wekker niet aan te passen want het is
nu wintertijd. Dan zijn jullie zeker dat je op tijd op de volgende
vergadering kan zijn J

Groetjes van de kapoenenleiding!
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

Helloooow

Welpjes!

Na

een

spannende

overgang

waar
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vergaderingen en een nog coolere takweekend samen met
de wolven en de kapoenen!

ZONDAG 07 OKTOBER 2018
Voor deze eerste vergadering van de maand vragen we jullie net zoals
de laatste vergadering van september om jullie vrienden uit te nodigen.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Afspraak aan de lokalen om 14u00
tot 17u30.
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Vandaag, welpen, gaan we onze lieve hoofdstad
bezoeken! Staan jullie klaar want we gaan een beetje
moeten stappen!? Vergeet jullie MIVB-abonnement
niet mee te nemen… Afspraak aan de lokalen om
14u00 tot 17u30.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Het is Dag van de Jeugdbeweging in heel Vlaanderen en Brussel. Ga in
uniform naar school en laat aan iedereen zien dat je lid bent van de
beste scouts van Brussel. Daarbovenop krijg je een gratis ontbijt van
07u00 t.e.m. 09u30 voor het Centraal Station.
ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Jullie verwachten het allemaal: het is tijd voor ons eerste takweekend
van het jaar! Wij hopen dat jullie even veel zin hebben als jullie leiding.
Je kunt alle nuttige informatie vinden in het weekendblad in deze
Totem.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
Laatste zondag van de maand, er is dus geen vergadering vandaag

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of
weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen
aanpassen.

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

Welkooooooooooooooom wolven.
We zijn het nieuwe scoutsjaar ongeloofelijk goed begonnen met
twee super toffe vergaderingen in september en het wordt er
alleen maar beter op.
Zet jullie dus al maar schrap voor een maand boordevol plezier.

ZONDAG 07 OKTOBER 2018
Het is vandaag de eerste vergadering van oktober, maar we kennen
elkaar nog niet goed genoeg. We gaan daar vandaag verandering in
brengen en spelen dan ook kennismakingspelletjes. Kom allemaal naar
de vergadering en neem zeker vriendjes en/of vriendinnetjes mee. We
verwachten jullie om 14u00 aan de lokalen. Om 17u30 zit de
vergadering erop.
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Deze week spelen we het grote tenenspel. Vragen
jullie zich af wat dit is? Zijn jullie geïntrigeerd? Kom
dan zeker naar de vergadering om het te ontdekken.
We spreken af om 14u00 aan de lokalen.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging. Ga in scoutsuniform naar
school en laat aan iedereen zien dat je lid bent van de beste scouts van
Brussel. Tussen 07u00 en 09u30 krijg je een gratis ontbijt buiten voor
het Centraal Station.
ZATERDAG 20 T.E.M. ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Het is zoals jullie hoogstwaarschijnlijk al weten weekend. Dit betekent
twee dagen puur plezier. Meer informatie vinden jullie op het
weekendblad in deze Totem.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
De leiding moet spijtig genoeg uitrusten na een intensief weekend, het
is dus geen vergadering vandaag, maar niet getreurd want volgende
week zijn we er weer.

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

Het eerste takweekend van dit scoutsjaar is eindelijk aangekomen. Dit weekend gaan we onze
geweldige land vereren! Ben jij er klaar voor?
® WAAR?
Rue Try al Vigne, 30
5030 Sauvenière (Gembloux)
® TIJDSTIP?
De kapoenen, welpen en wolven worden verwacht op zaterdag 20 oktober 2018 om 10u30
op de weekendplaats. Jullie mogen terug naar huis op zondag 21 oktober 2018 om 12u00.
® VERVOER
De ouders worden verwacht hun kinderen op- en af te halen om het weekendplaats. Indien
dit een probleem is, hebben we een carpool georganiseerd! Met Carpool kunt u met andere
ouders samenrijden, het is gezellig en ook nog eens beter voor het milieu.
- https://carpoolorganiseren.be/evenement/tak-weekend-kapwelpwolv voor de rit van
zaterdag 20/10/2018.
- https://carpoolorganiseren.be/evenement/takweekend-kapwelpwolv voor de rit van
zondag 21/10/2018.
è Alle ouders die plaats hebben in hun auto, schrijf jullie zeker in!
® 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
Zaklamp
o
Verkleedkledij in verband met het weekendthema “Belgïe”. Kom niet allemaal met
een t-shirt van de rode duivels. Wees creatief en origineel!
® 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.

Hey Jonggivers!
Oktober: het wordt al wat donkerder, het regent vaak en het
wordt koud. De herfst komt eraan! Gelukkig is de scouts er om
je weekends wat op te vrolijken! Het scoutsjaar is nog maar
net begonnen en er staan al tal van superleuke activiteiten
gepland. Het is zelfs al tijd voor… het eerste takweekend!
ZONDAG 07 OKTOBER 2018
Het eerste bosspel van het jaar! We voeren vandaag de grote strijd van
de sociale media. Hoe goed ken jij de andere Jonggivers? Welke
geheimen kom je te weten? Afspraak aan de lokalen op de normale
uren.
Ü Vergeet zeker ook geen vriendjes mee te nemen! Zij kunnen vandaag
ook nog meedoen!
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Aangezien jullie zo enthousiast waren over bosspellen volgen er twee
typische scoutsspellen elkaar op. Vandaag geven we een leuke twist aan
het iedereen wel bekende spel Stratego: we gaan namelijk ondergronds
spelen. Afspraak aan de lokalen op de normale uren met je MIVBabonnement. We zijn terug aan de lokalen om 17u30.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Zorg er dus voor dat je in
je scoutsuniform naar school gaat. Om deze feestelijke dag te vieren kun
je, zoals elk jaar, nog genieten van een gratis ontbijt aan het Centraal
Station vanaf 07u00 tot 09u30 voordat je naar school gaat.
VRIJDAG 19 T.E.M. ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Na een hele dag in scoutsuniform te hebben rondgelopen (zie hier net
boven) start ons allereerste scoutsweekend van dit jaar! We reizen
terug in de tijd en ontdekken hoe de scouts er 30 jaar geleden uitzag.
Kortom iedereen komen… Meer informatie vind je op het
weekendblad.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
Even uitrusten na het geweldige scoutsweekend. Geen vergadering
vandaag.

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

( 0471/176720
( 0470/134339
( 0496/697595
( 0470/206725
( 0497/333741
( 0471/340193
( 0479/046800

Liefste givers,
Het scoutsjaar is nu echt van start gegaan, en we hebben er zin
in! Oktober staat gekend als een koude maand, met veel regen
en wind… Maar dat houdt ons niet tegen om ons bij de scouts
te amuseren! Zorg dat je je warm kleed voor de
vergaderingen, daarmee bedoel ik vooral warme kousen en
schoenen, dat je voeten niet afvriezen tegen zondagavond!

ZONDAG 07 OKTOBER 2018
Aangezien we het stadspel in september niet hebben kunnen spelen,
hebben we het verplaatst naar deze zondag. Neem dus jullie MIVBabonnement mee, zoals gewoonlijk. Het is deze zondag trouwens ook
nog probeervergadering voor nieuwe leden, dus als jullie vrienden
hebben die misschien een nieuwe uitdaging willen aangaan (beter laat
dan nooit!) neem ze dan zeker mee!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
J
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Na een vergadering in de stad is het tijd voor… een vergadering in de
natuur! We maken er een goed oud bosspel van, een klein beetje
geüpgraded wel. Kleed jullie sportief aan, en bereid je mentaal maar
voor op een spannende namiddag!
VRIJDAG 19 T.E.M. ZONDAG 21 OKTOBER 2018
Het is weer tijd voor ons allereerst scoutsweekend van het jaar!! We
rekenen op jullie talrijke aanwezigheid om er 3 fantastische dagen van
te maken. Meer informatie kunnen jullie vinden in het weekendblad.
Op vrijdag 19 oktober is het trouwens Dag van de Jeugdbeweging, doe
dus zeker je uniform aan om naar school te gaan, dan hoef je je ook niet
meer om te kleden vooraleer je op weekend vertrekt! Zoals elk jaar is er
ook een gratis ontbijt aan het Centraal Station, van 07u00 tot 09u30.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
Het is de laatste zondag van de maand, en dat betekent dus dat er geen
scoutsvergadering is… Jammer, maar geniet van deze dag om goed uit
te rusten van al de leuke activiteiten van de voorbije weken! En een fijne
herfstvakantie toegewenst aan jullie allen! We zien elkaar terug in
november, vol energie.
Een stevige linker,
Jullie favoriete leiding xx
P.S.: Laat zeker altijd weten als je niet naar een vergadering kan komen.
We zijn met niet zo veel givers en het is dus in het belang van iedereen
dat de grote meerderheid aanwezig is, anders kan een vergadering al
snel minder motiverend worden L
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

