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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 Totemlezer

Ziehier weer een spiksplinternieuw voorwoord van wat alvast een fantastisch
scoutsjaar belooft te worden! We zijn nog maar net terug van het scoutskamp of
we bereiden ons al vol goesting voor op het nieuwe jaar. Die goesting gaan wij
gedurende heel het jaar verder zetten, aangezien het nieuwe jaarthema DAS Goesting
is!
Met het jaarthema willen we dit jaar extra focussen op ons eigen engagement bij de
scouts. Ga jij altijd even graag naar de scouts? Kies je voor een volleybalwedstrijd
ook al is het scoutsweekend? Ben jij vanzelfsprekendelke vergadering aanwezig? In
onze scoutsgroep heeft iedereen een andere motivatie om naar de scouts te komen.
Toen je als kapoentje naar de scouts kwam, koos je misschien niet bewust voor de
scouts. Naarmate je ouder wordt, kies je steeds meer hoeveel tijd je vrijmaakt voor
de scouts. Wie weet overweeg je misschien al om leiding te worden? Bij de leiding
zet je jezelf vervolgens intensief in voor de hele scoutsgroep.
Dit jaar willen we stilstaan bij onze motivatie en en gagement voor de scouts.
Wanneer je een goed beeld hebt over wat je motiveert om naar de scouts te komen,
kun je hier actief mee aan de slag gaan. Vind je Stratego niet leuk, maar ben je
helemaal weg van een hip stadsspel? Durf het uit te spreken tegen je leiding! Kan
je als leiding niet aanwezig zijn op een kuisdag door een familiefeest, maar heb je
wel tijd om de zondag nadien een mega bosspel in elkaar te steken? Laat dit op tijd
weten aan je medeleiding! Eens je jezelf bewust bent van je engagement kunnen ook
andere mensen beter inschatten welke verwachtingen ze van jou kunnen hebben.
Kaketoe en ik starten nu aan ons derde jaar als groepsleiding. Van ons mogen jullie
dit jaar opnieuw een heleboel engagement verwachten! Na dit jaar zwaaien wij
de scouts uit en we willen onze opvolgers zo goed mogelijk voorbereiden op hun
mandaat. Vanuit de leidingsploeg is ons engagement voor komend jaar dat we
ervoor willen zorgen dat elk lid met goesting naar de scouts komt.
We gaan onmiddellijk met deze belofte aan de slag door verder in deze totem de
geweldige maandplanning voor september en oktober toe te lichten! Eerst wil ik
nog even jullie aandacht vestigen op de inschrijvingslink voor het nieuwe scoutsjaar.
Vanaf 1 september openen de inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar via het
inschrijvingsformulier
We vragen om je zeker in te schrijven VOOR 1 oktober en daarnaast ook het 40
EUR lidgeld over te schrijven naar BE25 4292 1139 9182 met de vermelding Inschrijving
2022 naam+voornaam. Ik informeer jullie ook graag over het initiatief Scouting
op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Indien u het
financieel niet makkelijk heeft, kunt u Kaketoe en mij altijd aanspreken om te kijken
of verminderd lidgeld kan helpen.
Ons scoutsjaar vol goesting trappen we zoals gewoonlijk af met overgang op
18/09. De eerste twee zondagen van oktober zijn probeervergaderingen (2/10 &
9/10). Nodig dus zeker vriendjes of vriendinnetjes uit om te komen proeven van de
scouts! Het weekend van 21 oktober vertrekken we op takweekend. Een overzicht
van de kalender kunt u via volgende link raadplegen: https://reynaert-beatrijs.
be/kalender. Ook zo’n goesting in het nieuwe scoutsjaar? Laten we er dan samen
invliegen!
Enthousiaste linker

- sitta

Zondag 18 september 2022

Naar eeuwenoude traditie is de eerste zondag van de maand Overgang. Vlieg
jij boven de hoofden van iedereen, wordt je King of the Hill en wie worden je
leiding? Kom het allemaal te weten op de spannendste vergadering van het jaar.
Afspraak om 14u00 aan de lokalen en einde om 17u30. Na het avondlied
worden ook alle ouders uitgenodigd om met een hapje en een drankje het
nieuwe scoutsjaar in te vliegen.

Zondag 25 september 2022

Laatste zondag van de maand, geen vergadering. Zoals in het voorwoord vermeld
staat: Zet al zeker het takweekend van 21 oktober in de agenda!

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

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN LEUVEN
Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen.
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).
OPENINGSUREN

dinsdag tot en met vrijdag: 14u tot 18u
zaterdag: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u
maandag en zondag gesloten
WAAR KAN JE ONS VINDEN

Diestsevest 92A - 3000 Leuven
016 23 55 25 - winkel.leuven@hopper.be - www.hopper.be
Volg Hopper Winkel op Facebook.
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