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voorwoord
Beste Totemlezer,

We gaan een nieuw scoutsjaar in en daar hoort ook een nieuw jaarthema 
bij! Dat is dit jaar ‘Dromenland in zicht’ . Zorgeloos op verkenning gaan naar 
het magische gouden randje van scouting. Het jaarthema geeft kinderen en 
jongeren vrij spel om te dromen, in stilte of hardop en uitgesproken, op je 
eentje of samen gedeeld.

Scouting, da’s durven zich te verliezen in fantasie. Met ‘Dromenland in zicht’ 
zullen scouts nog onbekende talenten, plaatsen, ideeën en vriendschappen 
kunnen ontdekken. Door creatief in te zetten op dromen, creëert scouting 
een oefenruimte om luchtkastelen te bouwen met bruggen tussen wat kan 
en niet kan.  We willen dromen laten uitkomen. Met verhalen, spelen en uit-
dagingen kunnen zowel de oudste als de jongste scouts en gidsen dansen 
op een koord tussen fantasie en werkelijkheid; en tuimelen in het leven dat 
fabelachtig mag zijn.

Ons leidingsteam heeft er in ieder geval ongeloofelijk veel zin in en staan 
klaar om een jaar lang het uiterste van zichzelf te geven om iedereen een 
wonderlijke scoutservaring te bezorgen. 
Deze totem geldt voor alle takken, aangezien de septembermaand best wel 
kort is! 

Schrijf ook alvast in jullie agenda dat het op 3 en 10 oktober vriend-
jesdag en probeervergadering is voor iedereen die graag eens wil pro-
even van de scoutsactiviteiten. Meer info is te vinden op de site (https://
reynaert-beatrijs.be/overons)

Stevige linker! 

- kaketoe

Totem

Groepsnummer
B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)

Contactgegevens
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Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van

Meer informatie over het jaarthema
Jaarlied
Waar naai het kenteken? 

Jaarthema 2021-2022
Dromenland in Zicht

https://reynaert-beatrijs.be/overons
https://reynaert-beatrijs.be/overons
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 
https://reynaert-beatrijs.be/jaarthema
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouts-en-gidsenleden/jaarthema/jaarlied#:~:text=Download%20het%20jaarlied.
https://reynaert-beatrijs.be/kentekens


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 05 september 2021
Geen vergadering. 

Zondag 12 september 2021
Geen vergadering.

Zondag 19 september 2021
De eerste zondag van het scoutsjaar is het traditiegewijs de Overgang. Kom 
zeker langs als je wil weten met wie je in de tak belandt! Leer vandaag ook je 
(nieuwe) leiding kennen! 

Zondag 26 september 2021
De laatste zondag van de maand en dus geen vergadering. 
De leiding is op leidingsweekend!

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet 
kan komen. 

Een stevige linker
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Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe
Illias CLERIN
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Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen



