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Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘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.’
Met de steun van

voorwoord
Beste totemlezers
Na een geslaagde overgang en een weekend voor de leiding (om supertoffe activiteiten te plannen) is het nieuwe scoutsjaar weer goed
begonnen!
Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Daarom zijn het 6 en 13 oktober
probeervergaderingen zodat je jouw vriendjes en vriendinnetjes mag
meenemen bij de scouts om supertoffe namidagen te beleven.
Na deze twee probeervergaderingen zetten we het jaar krachtig in met
een takweekend! Meer info vindt u verder in deze Totem.
De kapoenen, welpen en wolven gaan samen op weekend op 19 en 20
oktober en de jonggivers van 18 t.e.m. 20 oktober 2019.
Zoals elk jaar is er weer een tweedehandsverkoop van uniformstuken.
Deze gebeurd op zondag 13 oktober in onze lokalen na de vergadering
(17u30 dus).
Hier kan je dus jouw oude uniformstukken waar je zelf niet meer in
past verkopen, ruilen of weggeven aan geïntereseerden.
De scouts zelf koopt geen uniformstukken over!
Voor meer informatie mag je altijd mailen naar info@reynaert-beatrijs.
be
Een stevige linker

-marmot

EVENEMENT

Dag van de Jeugdbeweging

M

eer dan 250 000 jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd
door en maken er vrienden voor het leven. En dat willen we met onze feestdag vieren! Daarom
willen we ons tonen als jeugdbeweging, tonen wat we het hele jaar door met onze werking
doen, en voor welke jongeren we het organiseren. En dat is veel meer dan het zomerkamp!

Jeugdbewegingen bieden een model aan waar je verschillende leeftijdsgroepen doorloopt en tot slot je
kan inzetten als leid(st)er. Spel, groep, groei en ontplooiing staan centraal! Je doet er heel wat ervaring
op, die je je hele leven blijft meedragen. De eindverantwoordelijkheid van een groep ligt bij jongeren zelf.
Een jeugdbeweging is niet alleen voor jeugd, maar ook door jeugd! De tijd van een dag willen ons tonen
aan de buitenwereld, om ook de jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging warm te
maken.
Dag van de Jeugdbeweging gaat dit jaar door op vrijdag 18
oktober 2019. Een actie van #DVDJB kan doorgaan tijdens
de 24u die die dag telt. Er bestaan allerhande acties: ontbijt,
4-uurtje, spel, fuif, kampvuur, bedankingsetentje ... De actie
in Brussel vindt plaats aan het plein voor het station Brussel-Centraal van 07 uur tot 09u00. Om de dag goed te beginnen bieden we een gratis ontbijt aan met warme dranken,
koffiekoeken en andere lekkernijen. Er is een klein vuurtje
aanwezig om op te warmen met gezellige muziek. Het enige
wat je hiervoor moet doen is je scoutshemd aantrekken! Als
jonggiver en giver kan je bovendien je hemd de hele dag aanhouden want ‘s avonds vertrekken we op takweekend!
Bij deze vermelden we ook nog andere acties die onze leden en leiding kunnen interesseren, maar weet
dat ze ook elders in Vlaanderen plaatsvinden:
— Leuven: Grote Markt, gratis ontbijt tussen 07u00 en 08u00
— Vilvoorde: Grote Markt, gratis ontbijt tussen 07u00 en 08u30
— Halle: Grote Markt, gratis ontbijt tussen 06u00 en 09u00.
Andere acties op https://www.dagvandejeugdbeweging.be/

het uniform
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.

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 het model op de volgende pagina. Een hemd is
verplicht voor de jonggivers en givers. Welpen en wolven mogen een
hemd dragen, maar kunnen ook kiezen voor de sweater van Scouts en
Gidsen Vlaanderen, waar de kentekens op genaaid kunnen worden. Voor
de kapoenen volstaat het dragen van een das.

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…

Groene broek/rok en schoeisel

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.
Daarnaast raden wij aan om bottines te dragen, zeker tijdens vergaderingen in het bos, maar u kan zelf kiezen wat u draagt.

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 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 13 oktober 2019 om 17u30 aan de lokalen.

waar naai ik de kentekens?
Schildje Vlaamse Gemeenschap
Als Nederlandstalige groep maken we
deeluit van de Vlaamse Gemeenschap.

Jaarkenteken

Belgie-Europateken

Elk jaar een nieuw, wordt Komt boven de rechterborstzak
Groepslintje
gedragen boven de linkerBevat de naam van de groep
borstzak
samen met de koepel S&G Vl.

Schildje Brussels Gewest
Komt in de plaats van het
provincieschildje. Geeft een
precieze indicatie over de
herkomst van de groep

Internationaal scoutsteken

Welpen- en wolvenproeven

Takteken(s)
Komt onder het groepslintje op de
linkermouw. Elke tak heeft zijn eigen
teken.

Rode wolf is de eerstejaarsproef van de welpen.
Grijze wolf is de laatstejaarsproef van de wolven.
Komen op de bovenhelft van
de rechterborstzak

Wordt wereldwijd gebruikt,
maakt in het buitenland duidelijk
dat we scouts zijn, mits uniformen
van koepel tot koepel verschillen

Scouts en gidsenbelofte
In onze groep na het eerste
jonggiverkamp. Wordt genaaid
op de rechterborstzak, onder
de welpen-en wolvenproeven.

Oude jaarkentekens

Overige tekens

De kentekens van de voorbijgaande jaren mogen
op de rug genaaid worden. Ze zijn de weerspigegeling van je scoutscarrière

Andere kentekens hebben geen vaste plaats op het hemd.
Voorbeelden zijn: de vlag van het land waar je op buitenlands kamp ging, het teken van een Jambobrukamp of je
Welpennaam als leiding.

Dag Kapoentjes! Zijn jullie er klaar voor een super leuk en spannend jaar. Wij hebben
er zeker zin in en hebben al veel leuke activiteiten voor jullie gepland. Vorige vergadering zagen jullie al wie jullie nieuwe leiding is en deze maand gaan we elkaar beter leren
kennen en dus allemaal zeker komen!

Zondag 06 oktober 2019

Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen door allemaal leuke kennismaking spelletjes. Jullie kunnen deze week ook allemaal jullie vrienden meenemen dus nodig iedereen maar uit om samen met ons te spelen! Afspraak op
normale uren aan de lokalen: 14u00 tot 17u30

Zondag 13 oktober 2019

Nu dat we elkaar beter hebben leren kennen gaan we
deze zondag bal en plein spelletjes spelen in het park.
Dus vergeet zeker niet om een jas mee te nemen. Afspraak op de normale uren aan de lokalen (14u00-17u30).

Vrijdag 18 oktober 2019

Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging: trek je scoutshemd aan en kom
gratis ontbijten aan het Centraal Station tussen 07u00 en 09u00. Er zal leiding van Reynaert-Beatrijs aanwezig zijn!

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Klaar voor het eerste weekend van het jaar? De leiding kijkt er echt naar uit!
We weten dat het voor sommige misschien wat eng lijkt de eerste overnachting bij de scouts, maar we kunnen jullie allemaal verzekeren dat we goed
voor jullie gaan zorgen en we hopen dus dat jullie met veel zullen zijn want
dan wordt het natuurlijk veel leuker. Meer informatie is te vinden in het weekendblad van deze Totem.

Zondag 27 oktober 2019
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.

Een stevige linker
De kapoenenleiding
Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Heeeeey Welpjes! Na een onvergetelijke overgang waar iedereen zijn vriendjes heeft
teruggezien wacht de super coole maand oktober op jullie met allemaal leuke activiteiten in petto. Bereid jullie al maar voor op een super tof takweekend samen met de kapoenen en de wolven.

Zondag 06 oktober 2019

Voor deze vergadering magen we jullie om al jullie vriendjes mee te nemen
naar de scouts, om te tonen hoe cool onze scouts is. Hoe meer zielen hoe
meer vreugde. Afspraak om 14u00 aan de lokalen tot 17u30.

Zondag 13 oktober 2019

Ook vandaag mogen jullie jullie beste vriendjes weer meenemen naar de
scouts. We gaan samen typische scoutsspelletjes spelen. Trek kleren aan die
vuil mogen worden. Afspraak om 14 uur aan de lokalen.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging: trek je scoutshemd aan en kom
gratis ontbijten aan het Centraal Station tussen 07u00 en 09u00. Er zal leiding van Reynaert-Beatrijs aanwezig zijn!

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Ja ja jullie raden het goed. Het is weer tijd voor ons
eerste takweeeekend van het jaar. We hopen jullie talrijk aanwezig te zien. Meer informatie vind je terug
op het weekendblad van deze Totem.

Zondag 27 oktober 2019
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.

Een stevige linker
De welpenleiding
Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Marala

Minne BEZUIJEN
0498/194068

Baloe

Jan-Baptist VANDEUREN
0470/134339

Raksha

Pauline DE VIS
0471/366222

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Welkom bij de Wolven aan zij die vorig jaar Welpen waren. Er staat jullie een megacool-plezant-en-uitdagend jaar jullie tegemoet. En aan de Wolven die vorig jaar al lid
waren van onze tak, toon je engagement en bewijs dat je een moedige wolf bent. De kers
op de taart is voor tijdens het kamp: de grijze wolf!

Zondag 06 oktober 2019

We geven je de kans om vandaag de Reynaert-Beatrijsgroep te laten ontdekken aan je vrienden of vriendinnen. Neem ze mee, maak ze nieuwsgierig
om te komen proberen. Bovendien spelen we een typisch scoutsspel in het
bos. Afspraak op de gewone uren.

Zondag 13 oktober 2019

Ook vandaag kan je vriendjes of vriendinnen meenemen naar de scouts. In
het park van Woluwe spelen we een XXL-versie van de bal-en-plein spelen.
Afspraak in uniform aan de lokalen op de gewone uren.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging: trek je scoutshemd aan en kom
gratis ontbijten aan het Centraal Station tussen 07u00 en 09u00. Er zal leiding van Reynaert-Beatrijs aanwezig zijn!

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Up! Toy Story, Buzz of Cars om er maar enkelen te noemen. Dit weekend staat
in het kader van de superhelden of figuren uit de Pixar Studio’s. Benieuwd of
nieuwsgierig naar het weekend? Afkomen is de boodschap: meer informatie
vind je op de volgende pagina van deze Totem.

Zondag 27 oktober 2019
Geen vergadering.

Een stevige linker
De wolvenleiding
Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Tabaqui

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

KAPOENEN-WELPEN-WOLVEN

Takweekend oktober

Za. 19/09/19 om 10u30 t.e.m. zo. 20/09/19 - 12u30.
adres: bossestraat 5, 3201 langdorp
weekendgeld: 16 eur
meenemen:
Perfect uniform, matras, slaapzak, slaapkledij, ondergoed, kousen, toiletgerief, broeken, t-shirts, warme trui, regenjas, schoenen en zaklamp.
Niet vergeten: verkleedkledij in het thema Pixar!

JONGGIVERS

Takweekend oktober

Beste jonggivers
Van harte welkom aan zij die net jonggiver zijn geworden, jullie staan om het punt om
aan een geweldig avontuur te beginnen: het échte scoutsleven. Op kamp dit jaar krijg
je ook de kans om een totem te verdienen, ons teken van verbondenheid met de groep.
Ben je tweede of derde jaar jonggiver, dan dagen we je uit om scoutmoedig te zijn en je
talenten te gebruiken om er een onvergetelijk jaar van te maken. Voor oktober hebben
we dit:

Zondag 06 oktober 2019

De overgangsvergadering was een succes, we zijn als leidingsploeg blij om
heel wat nieuwe gezichten te mogen verwelkomen in de jonggivertak. Voor
deze eerste vergadering trekken we naar het bos. Bovendien mag je vandaag
vriendjes of vriendinnen meenemen naar de scouts om hen te laten kennismaken met onze jeugdbeweging. Afspraak aan de lokalen op de normale uren
(14u00 t.e.m. 17u30).

Zondag 13 oktober 2019

Trek je scoutshemd aan en pak je MIVB-abonnement want we trekken naar
het winkelcentrum Docks Bruxsel om er een groot out-of-the-box spel te spelen. Laat je uitdagen of daag je mede-jonggivers uit om sluw te zijn! Afspraak
op de gewone uren aan de lokalen. Ook vandaag mag je vriendjes en vriendinnen meenemen om kennis te laten maken met de scouts!

Vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 oktober 2019

Er zijn redenen genoeg om dit weekend niet te missen, en eentje daarvan
is dat we de patrouilles voor dit bekend gaan maken. Ben je benieuwd of
je patrouilleleider wordt of nieuwsgierig over hoe een jonggiverweekend in
elkaar steekt? Kom dan zeker af. Meer informatie over het weekend vind je in
deze Totem, een pagina terug.
Het is vandaag ook Dag van de Jeugdbeweging: trek je scoutshemd aan en
kom gratis ontbijten aan het Centraal Station tussen 07u00 en 09u00. We
zullen er staan met de leiding!

Zondag 27 oktober 2019

Dit is de laatste zondag van de maand, jammer genoeg geen vergadering. Tot
de volgende keer!

Een stevige linker
De jonggiverleiding
Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Mol

Edmond JONCKHEERE
0471/176720

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Flicka

Thibaud MOENS
0498/718294

Brulaap

Lucas CUCCI
0472/511448

Beste givertjes!
De eerste echte maand vol toffe scoutsvergaderingen gaat beginnen! Aangezien we dit
jaar op buitenlands kamp gaan, is het heel belangrijk dat jullie zo vaak mogelijk komen.
Want hoe komen wij anders te weten wat jullie willen doen? Maar voor het kamp hebben
we natuurlijk nog een heel scoutsjaar dus lees snel verder om te weten te komen wat
oktober in petto heeft voor jullie!

Zondag 06 oktober 2019

Vandaag gaan jullie als een echte groep moeten samenwerken en elkaars
talenten goed moeten inschatten. Wees goed uitgeslapen aan de lokalen voor
een next-level speurtocht. Afspraak op de gewone uren.

Zondag 13 oktober 2019

Misschien hebben jullie de Spaanse Netflixserie “Las chicas del cable” al gezien, misschien ook niet (zeker kijken)! Desondanks spelen we vandaag een
spel terug in de tijd in het Madrid van de jaren 70. Afspraak op de gewone
uren aan de lokalen.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging: trek je scoutshemd aan en kom
gratis ontbijten aan het Centraal Station tussen 07u00 en 09u00. Er zal leiding van Reynaert-Beatrijs aanwezig zijn!

Zondag 20 oktober 2019

De rest van de scouts is op takweekend. Wij niet want we gaan het weekend
van 8 tot 10 november 2019 op avonturenweekend (hou dat weekend zeker
vrij!). In de plaats daarvan houden we onze eerste geldinzamelactie mét romantische touch. Check de instagrampagina voor meer info.

Zondag 27 oktober 2019
Helaas pindakaas, geen vergadering.

Een stevige linker
De giverleiding
Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis

Anna-Laura VAN DER ZWAAG
0488/580323

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

