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voorwoord
Beste totemlezer

Een nieuw jaar bij de scouts staat voor de deur! Net zoals elk jaar zou 
je kunnen zeggen dat we hetzelfde stramientje gaan volgen: overgang, 
takweekend, groepsweekend en kamp. Ergens heb je dan gelijk en zal 
ik je eventueel moeten teleurstellen. Maar toch blijf je komen, toch 
blijven we dezelfde zaken opnieuw doen en toch kom je na elk kamp 
met een brede glimlach thuis al denkende: “deze vijftien dagen waren 
de moeite”. Misschien zijn de zaken toch niet zo repetitief als je zou 
verwachten?  

Dit is denk ik juist de essentie van de jeugdbeweging. Van iets een-
voudigs en met weinig middelen knutselen we als leidingsploeg avon-
tuurlijke vergaderingen in elkaar. We zijn creatief en durven ook de 
gekste plannen naar boven halen. De vraag is dan: “Waarom zou je het 
niet doen?”. De veiligheid van onze leden is daarbij steeds de eerste 
afweging. Maar dit betekent niet dat we geen risico’s nemen. Een blau-
we plek omdat je in het bos op een onfortuinelijke manier viel hoort 
erbij.  Het nat worden omdat het net begon te regenen toen we buiten 
speelden is ook een ervaring op zich. Door verloren te lopen op een 
driedaagse leer je samen met je patrouille uit je fouten.

Bij de scouts nemen we afstand van onze comfortzone, maar creëeren 
we er ook eentje op onze manier: een plek waar je als individu thu-
is bent, waar medeleden of -leiding je niet tegenwerken, maar juist 
samen met je vooruit gaan. Een plaats waar je jezelf anders leert ken-
nen en ontdekken tijdens het behalen van je Totem. Maar de scouts is 
ook vrijetijd dat niet vrijblijvend is, een engagement van jezelf naar 
anderen toe. Je kan hier veel bijleren, maar je moet er ook tijd voor 
vrijmaken.  Zo’n zaken vallen niet uit de lucht. 

Met een achttal leiding gingen we dit jaar naar Herfstontmoeting, het 
startweekend voor alle leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen. We 
kwamen in contact met 4000 andere leid(st)ers, volgden vorming en 
amuseerden ons zoals speelse wolven. Een boost aan motivatie, een 
hoop nieuwe technieken, maar vooral een investering in de toekomst 
van onze leden! 

Wij hebben er goesting in, wij kunnen niets beloven, wel verzekeren 
dat we ons best zullen doen om iedereen een toffe tijd te bezorgen.  
Scouting is met vallen en opstaan, scouting da’s durven. Wees dit jaar 
scoutmoedig! 

-mol
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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



“Scoutmoedig”
In één woord ’Scoutmoedig’ samengevat kiest Scouts en Gidsen Vlaan-
deren voor een jaarthema dat uitdaagt …  Leden en leiding worden dit 
jaar uitgedaagd te gààn voor avontuur in vele opzichten: op verkenning 
durven springen of tuimelen en het risico nemen even te verdwalen, om 
na vallen en opstaan - misschien mét wat blauwe plekken - te landen 
met uitzicht op het onverwachte.

Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te zoeken, 
niet énkel langs verre tochten of over hoge bergen maar ook samen, 
onderweg met elkaar. Dit jaarthema wil jonggidsen aanmoedigen hun 
beste Frans boven te halen om de drinkbussen te vullen, wil jonge 
welpen moed inspreken om samen door een donker bos te wandelen en 
wil straffe jonggivers een hart onder de riem steken om het toe te geven 
als ze net niet over een hoge kabelbaan willen stappen. Scoutmoedig 
zijn is immers niet te verwarren met roekeloosheid of stoerdoenerij. De 
kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen tonen van angst of 
onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn, luisteren naar 
elkaar en het mogen uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse 
mening of ongezien talent.

Met een jaarthema als Scoutmoedig kiezen we dit jaar voor avontuur. We gaan de uitdaging aan, durven 
springen en nemen het risico. Want door risico’s te nemen, trainen we onze durfspier. We lukken, we 
mislukken, we vallen en we gaan weer door. We tellen niet de successen, maar het enthousiasme.

Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar is en als scout of gids 
hoorbaar en zichtbaar standpunt in te nemen om bezorgdheden te delen. Dat kan in de kleine omgeving 
van een eigen groep of breder, in de grote wereld van buurt tot brede samenleving.





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 Vlaan-
deren te kiezen. Beiden zijn goed, zolang ze maar groen zijn.
Daarnaast raden wij aan om bottines te dragen, zeker tijdens verga-
deringen in het bos, maar u kan zelf kiezen wat u draagt.

 Tweedehands verkoop
Eenmaal per jaar organiseren we een tweedehandsverkoop van uni-
formstukken na de vergadering. De scouts verkoopt er alle verlor-
en uniformstukken die na een jaar niet opgehaald zijn geweest. 
Ook bieden we de mogelijkheid aan ouders om uniformkledij on-
derling door te verkopen wanneer deze te klein zijn geworden. 
De scouts zelf koopt geen uniformstukken over. Wij raden dit ze-
ker aan voor jonge kinderen, want de prijzen voor uniformstuk-

ken in de Hopper liggen behoorlijk hoog (30 EUR ~ 40 EUR), ter-
wijl 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?

Groepslintje
Bevat de naam van de groep 
samen met de koepel S&G Vl. 

Jaarkenteken
Elk jaar een nieuw, wordt 
gedragen boven de linker-
borstzak

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

Schildje Vlaamse Gemeenschap
Als Nederlandstalige groep maken we 
deeluit van de Vlaamse Gemeenschap.

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

Internationaal scoutsteken
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.

Welpen- en wolvenproeven
Rode wolf is de eerstejaar-
sproef van de welpen.
Grijze wolf is de laatstejaar-
sproef van de wolven.
Komen op de bovenhelft van 
de rechterborstzak

Belgie-Europateken
Komt boven de rechterborstzak

Oude jaarkentekens
De kentekens van de voorbijgaande jaren mogen 
op de rug genaaid worden. Ze zijn de weerspi-
gegeling van je scoutscarrière 

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



Schildje Brussels Gewest

Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Marmot
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

Beste scouts en gidsen
Fijn om jullie allemaal weer terug te mogen zien na een maandje vakantie. 
Hopelijk heeft iedereen nog goede herinneringen aan de scouts na vorig 
kamp. Omdat er maar één activiteit voorzien is voor de maand september 
houden we het bij een gemeenschappelijke pagina. 

Zondag 08 september 2019
Geen vergadering. 

Zondag 15 september 2019
Geen vergadering. 

Zondag 22 september 2019
Overgang. Afspraak in perfect uniform aan de lokalen om 14u00 voor het 
startschot van het nieuwe scoutsjaar. Om 17u30 nodigen we alle ouders, 
leden en scoutsvrienden uit voor een gezellige receptie. De nieuwe leiding-
sploeg 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.

Zondag 29 september 2019
De hele leidingsploeg is op leidingsweekend om het nieuwe jaar voor te berei-
den. Jammer genoeg geen vergadering. We zijn er volgende maand weer met 
tal van toffe en uitdagende spelen! 




