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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



De maand november staat weer voor de deur, het wordt soms al wat kouder buiten. Zoals onder-
tussen een gewoonte is geworden vertrekken de givers om de twee jaar op buitenlands kamp. In 
vele scoutsgroepen vindt zo een kamp pas plaats bij de Jins (17-jarigen), maar aangezien we een 
familiale stadscouts zijn, is het organiseren van deze tak een praktisch moeilijk haalbare zaak. 

Voor een Jin is een buitenlands kamp bovendien ook een praktijkoefening ter voorbereiding tot de leid-
ingsjaren, terwijl de 17-jarige bij Reynaert-Beatrijs al meteen adjunct-leiding kan worden. Ze zijn juridisch 
nog niet verantwoordelijk voor kinderen, maar krijgen wel de mogelijkheid om praktijkervaring op te 
doen en sommige verantwoordelijkheden op zich te nemen. 

De givers (15- en 16-jarigen) die op buitenlands kamp vertrekken stippelen hun kamp zelf niet uit, reserver-
en geen campings of treinen, maar helpen wel op een actieve manier om geld in te zamelen, ter realisatie 
van hun droomkamp. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren ze een spaghettifestijn waarbij ze de tijd van 
een avond alles geven om de bezoekers te laten smullen. De pastasaus wordt dan ook volledig zelfgemaakt 
op de dag van het evenement, want ook dat hoort erbij. Om de avond zo vlot mogelijk te laten verlopen 
vragen we wel om de porties online op voorhand te bestellen: beter voor de organisatie maar ook ethis-
cher want hiermee vermijden we voedselverspilling.
Naast de heerlijke pasta kan u ook genieten van drankjes tegen schap-
pelijke prijzen, en zal er een vuurtje zijn voor de sfeer. 

De givers kozen de bestemming Bosnië-Herzegovina voor hun buiten-
lands kamp. Waarom deze keuze en wat ze er allemaal wensen te doen 
kan u hen persoonlijk vragen op de avond zelf. Hopelijk zien we jul-
lie (ouders, leden en sympathisanten) op 16 november 2019 van 17u00 
t.e.m. 22u00 aan de lokalen in Sint-Pieters-Woluwe.  

Prijzen en keuze: 
Kleine portie bolognaise of vegetarisch: 6 EUR 
Grote portie bolognaise of vegetarisch: 9 EUR
U kan betalen via overschrijving of de dag zelf met contant geld. 

Inschrijven via  https://www. reynaert-beatrijs.be

2e editie Spaghettiavond
EVENEMENT



Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Heeey kapoentjes! Hopelijk zijn jullie helemaal uitgerust en in topvorm na het geweld-
ige weekend want deze maand staan er weer een heleboel leuke vergaderingen gepland 
op onze kapoenenagenda :-) Dus zeker komen is de boodschap!

Zondag 03 november 2019
Oh nee! De boze demonen van Halloween zijn in het land, help!!! We zullen 
jullie vandaag nodig hebben om deze kwaadaardige schepsels, samen met de 
hulp van de welpen, voor eens en altijd te verslaan. Afspraak op de gewone 
uren aan de lokalen. 

Zondag 10 november 2019
De piratenschepen van aartsvijanden kapitein Blauwbaard en kapitein Rood-
vonk zijn alle twee in de buurt van de Banenenbaai. Wat zal er gebeuren 
als ze elkaar tegenkomen op zee? Kom naar de vergadering om erachter te 
komen tot welk schip jij behoort en wie de strijd uiteindelijk wint. Je mag 
zeker ook verkleed komen. Afspraak aan de lokalen op de normale uren. 

Zaterdag 16 november 2019
Jullie zijn allen van harte welkom op de Spaghettiavond van de Givers ten 
voordele van hun buitenlands kamp in Bosnië-Herzegovina. Afspraak in de 
lokalen van 17u00 t.e.m. 22u00. Inschrijven kan via https://reynaert-beatrijs.
be

Zondag 17 november 2019
Brrrrr… Het wordt kouder en kouder. Vandaag zorgen we dat onze vingers er 
niet af vriezen en blijven we lekker allemaal binnen om samen te knutselen 
en allerlei gezellige spelletjes te spelen.

Zondag 24 november 2019
Jammer genoeg geen vergadering, laatste zondag van de maand.

Een stevige linker

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Beo

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Marala
Minne BEZUIJEN

0498/194068

Raksha
Pauline DE VIS
0471/366222

Heeeeey Welpjes! Na een onvergetelijk weekend waar iedereen zijn vriendjes heeft ter-
uggezien wacht de super coole maand november op jullie met allemaal leuke activiteiten 
in petto.

Zondag 03 november 2019
vandaag hebben we jullie uiterste discretie en camouflage technieken nodig. 
Zorg dat jullie allemaal op tijd aan de lokalen staan. Afspraak aan de lokalen 
van 14u tot 17.30u.

Zondag 10 november 2019
Heb je zin om voor één dag ’s werelds meest beruchte crimineel te worden? 
Kom dan zeker af en doe mee aan ons grote maffiaspel! Afspraak op de ge-
wone uren.

Zaterdag 16 november 2019
Jullie zijn allen van harte welkom op de Spaghettiavond van de Givers ten 
voordele van hun buitenlands kamp in Bosnië-Herzegovina. Afspraak in de 
lokalen van 17u00 t.e.m. 22u00. Inschrijven kan via https://reynaert-beatrijs.
be

Zondag 17 november 2019
Help! De brug is ingestort! We hebben jullie hulp nodig bij het herstellen! Kom 
zeker op tijd! Afspraak op de gewone uren.

Zondag 24 november 2019
Laatste zondag van de maand dus vandaag geen vergadering!

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

Een stevige linker
De welpenleiding

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Marala Baloe
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Klaar voor de voorlaatste maand van het jaar? Benieuwd naar wat we allemaal gaan uit-
spoken? Je leest het hieronder: 

Zondag 03 november 2019
Vandaag geen normale vergadering: in de lokalen we spelen het mysterieuze 
“Een tegen allen” spel! Afspraak op de gewone uren. 

Zondag 10 november 2019
Hier zijn we weer wolfjes, neem vandaag je schattigste lach en je beste ver-
kooptricks want we gaan geld inzamelen om een super-deluxe activiteit vol-
gende maand te financieren. Vergeet je MIVB-abonnement niet. Afspraak op 
de gewone uren aan de lokalen. 

Zaterdag 16 november 2019
Jullie zijn allen van harte welkom op de Spaghettiavond van de Givers ten 
voordele van hun buitenlands kamp in Bosnië-Herzegovina. Afspraak in de 
lokalen van 17u00 t.e.m. 22u00. Inschrijven kan via https://reynaert-beatrijs.
be

Zondag 17 november 2019
Vandaag is een speciale dag we spelen het Jachtseizoen van STUKTV met 
de joggivers in het centrum van Brussel. Kijk al vast maar naar een aflevring 
van het Jachtseizoen op https://www.stuk.tv ter voorbereiding op het spel. 
Download ook allemaal maar de app van het Jachtseizoen, beschikbaar in de 
AppStore of Google Play Store. Vegeet jullie MIVB-abonnenement zeker niet en 
jullie moeten uitzonderlijk jullie smartphone meenemen als jullie er eentje 
hebben natuurlijk. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 

Zondag 24 november 2019
Geen vergadering. 

Tabaqui
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Tabaqui

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Wees gegroet Jonggivers 
De laatste volwaardige maand van het jaar staat voor de deur, hetgeen betekent dat we 
nu drie toffe activiteiten voorzien hebben voor jullie. In de loop van de maand ontvangen 
jullie de patrouillelintjes die de indeling van het weekend officialiseert. Aanwezig zijn op 
de vergadering is de boodschap. Verder zijn we er ook nog in december, maar dan op 
vrijdagavonden zodat jullie op jullie gemak kunnen studeren voor de toetsen. 

Zondag 03 november 2019
Voorzie vandaag aangepaste kledij waar je in kan zweten en actief zijn, want 
we trekken naar het park van Woluwe voor een ongeziene editie van de enige 
échte Highlandgames. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen, en liefst 
zo voltallig mogelijk. 

Zondag 10 november 2019
Aangezien elke supermarktketen al een ruim assortiment Kerstmis-producten 
in het rek heeft liggen, spelen wij een groot Kerstmis-spel in de wijk. Naast 
het veel te vroeg vieren van Kerstmis zal er ook de gelegenheid zijn om je 
oriëntatievermogen te testen. We vergeten een Kerstcadeau natuurlijk niet: 
deze krijg je op het einde van de vergadering ;-). Afspraak om 14u00 aan de 
lokalen met aangepaste kledij. 

Zaterdag 16 november 2019
Jullie zijn allen van harte welkom op de Spaghettiavond van de Givers ten 
voordele van hun buitenlands kamp in Bosnië-Herzegovina. Inschrijven kan 
via https://reynaert-beatrijs.be 

Zondag 17 november 2019
Trek je scoutshemd aan en pak je MIVB-abonnement want we duiken in de 
metro van de hoofdstad voor een out-of-the-box metrospel. De bedoeling is 
om het op te nemen tegen de andere patrouilles, voorzie dus genoeg man- (of 
vrouw-) kracht. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 

Zondag 24 november 2019
Dit is de laatste zondag van de maand, jammer genoeg geen vergadering. Tot 
de volgende keer! 

Een stevige linker
De jonggiverleiding

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Flicka
Thibaud MOENS

0498/718294

Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Mol Brulaap
Lucas CUCCI
0472/511448

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis
Anna-Laura VAN DER ZWAAG

0488/580323

Beste givers, deze maand wordt een drukke maand, we houden de Spaghettiavond en 
gaan op SOLL weekend, houd zeker de Instagrampagina in het oog. Wij kijken er alvast 
naar uit!

Zondag 03 november 2019
Wordt jij de volgende Instagram beroemdheid of de nieuwste, populaire Face-
book pagina? Kom zondag met ons je skills ontdekken en wordt beroemd! Ps. 
Voor deze vergadering mag je een smartphone meenemen. Afspraak aan de 
lokalen tijdens de normale uren. 

Vrijdag 08 t.e.m. zondag 10 november 2019
We gaan op SOLL weekend! We verwachten jullie om 18u20 aan de hal van 
Brussel-Centraal. We komen zondag rond 15u30 terug in Brussel-Centraal. Als 
er iets zou veranderen qua uur, zal dat in de Instagramgroep gepost worden, 
houd deze dus zeker in het oog! Verdere informatie over het weekend vind je 
terug in de brief hieronder, lees deze zeker op tijd! De leiding zal de wegbes-
chrijving uitprinten.

Zaterdag 16 november 2019
Vanavond is Spaghettiavond, we maken vandaag de saus en bereiden de 
lokalen voor op de avond. We spreken rond 10u00 af aan de Carrefour naast 
Beenhouwerij Peter & Sabine (Gebroeders Legrainlaan 75, 1150 SINT-PIET-
ERS-WOLUWE). 

Zondag 17 november 2019
We ruimen vandaag de lokalen op na een (hopelijk) geslaagde Spaghettia-
vond.  Afspraak tijdens de normale uren aan de lokalen. 

Zondag 24 november 2019
Geen vergadering, tot volgende maand! 

Een stevige linker
De giverleiding

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 



Informatie i.v.m. SOLL-weekend
  

SOLL - Service Open Lucht Leven 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 
 
 
 
Beste giver
 
We vinden het geweldig dat jullie mee naar de Ardennen trekken voor een SOLL-weekend vol avontuur. 
In deze brief vinden jullie alle informatie over het weekend, een overzicht van het programma en enkele 
afspraken. 
 
Hier volgt de praktische informatie aangaande het weekend waarvoor jullie ingeschreven zijn. Contact-
eer je leiding als je vragen hebt. We gaan ervan uit dat je ingeschreven (en dus ook verzekerd) bent bij 
je groep. Contacteer je leiding als je twijfelt. 
 

--- Het programma ---

Naargelang de weersomstandigheden zijn wijzigingen in het programma steeds mogelijk, maar eerder 
uitzonderlijk. 
 
Vrijdagavond 
We verwachten jullie om 20u48 aan het station van ASSESSE. Vanaf het station zullen jullie zelf nog 
tot aan de eerste slaapplaats moeten stappen aan de rotsen van Durnal. Dit is een tocht van zo’n 8 km. 
Je vindt een wegbeschrijving bijgevoegd bij deze brief. Aan de slaapplaats wacht de SOLL-ploeg jullie op 
voor een eerste kennismaking en het maken van enige afspraken (zie verder). Daarna worden de tentjes 
opgesteld voor de eerste overnachting. Met de leiding bespreken we het weekend en overlopen we nog-
maals de afspraken. 
 
Zaterdag 
Onder het motto “de ochtendstond heeft goud in de mond” beginnen we om 07u00 aan een dag vol 
actie! We breken de tenten af en verlaten de overnachtingsplaats. Na het ontbijt gaan we van start met 
het aanleren van enkele basisknopen.  Klimmen en rappellen vullen daarna de voormiddag. Na een 
lekker zelf klaargemaakt middagmaal volgt er een oriëntatietocht (±10km). In de avondschemering slaan 
we opnieuw onze tenten op en verorberen ons avondmaal. Na het eten voorzien we nog een workshop 
met aansluitend gezellig kampvuur. 

Zondag 
Ondanks het zaterdagavondprogramma wel eens in je kleren kan kruipen, wordt er toch om 07.00 op-
gestaan! Denk hier op zaterdagavond aan. We breken de tenten af, ontbijten en schieten weer in actie. 
We zorgen voor een initiatie speleologie als afsluiter van dit weekend. Een laatste korte wandeltocht 
brengt jullie naar het station. 



Het weekend zit erop en jullie stappen op de trein in LUSTIN om 13u35. Houd er rekening mee dat dit 
kan afwijken afhankelijk van het verloop van de voormiddagactiviteit. Het begin- en eindstation zijn dus 
verschillend. Dit betekent dat jullie de bagage tijdens elke wandeltocht moeten meenemen. Op zondag 
middag voorzien we geen extra maaltijd, maar jullie krijgen de overschot van brood en beleg mee voor 
op de trein. Hou hier rekening mee aub. Wij voorzien heel het weekend eten, snacks voor onderweg en 
water. 
 

--- Wat neem je zeker mee ---
● > tent: lichtgewicht iglotentje, aangezien je het zelf zal moeten dragen tijden de wandeltochten  
  (spreek onderling af wie welk deel zal dragen) 
● > slaapgerief: slaapmat of luchtmatras, warme slaapzak is gewenst (in de Ardennen zijn de   
  nachten koud!) 
● > eetgerief: gamel (om in te koken), bestek, beker en drinkbus 
● > stevig schoeisel (best bottines) 
● > warme kledij, degelijke regenkledij en reservekledij 
● > een soepele broek om te klimmen (brede pijpen zijn niet toegestaan!) 
● > “slechte kledij” voor in de grot, inclusief aangepaste schoenen. Ideaal is een overall en rubber 
  laarzen. We gaan namelijk als ware speleologen echt vuil en nat uit de grot komen!   
  Mogelijks krijg je deze kleren nooit meer helemaal proper! 
● > 2 nieuwe/opgeladen AA-batterijen (voor in de speleohelm) 
● > wasgerief, wc-papier 
● > reflecterende kledij (verplicht te dragen tijdens elke tocht!) 
● > zaklamp 
● >drinkbus 

--- De afspraken ---
 > Al onze activiteiten zijn, mits enkele goede afspraken, avontuurlijk en toch ongevaarlijk. 
● > Bij verplaatsingen op de weg houden we ons aan de veiligheidsregels. Vergeet dus zeker jullie  
  reflecterend materiaal niet en loop aan de juiste kant van de weg. 
● > Op de rotsen en in de grot is er geen gevaar, als je er geen zoekt. Luister dus naar onze richtlij 
  -nen en heb voldoende zelfdiscipline. Het is voor je eigen en andermans veiligheid. 
● > De natuur is een prachtig speelterrein en verdient dus respect. 
● > Roken schaadt de gezondheid, ook die van anderen. Dit avonturenweekend is de gelegenheid  
  om het eens zonder te proberen. 
● > Alcoholische dranken en drugs zijn niet toegelaten. 

--- Enkele tips van enkele mensen die het kunnen weten ---
—  Op SOLL-weekend kan het al eens regenen en koud zijn. Daarom enkele tips om jullie een beetje 
klaar te maken voor een avontuurlijk weekend. Wij kennen de weergoden niet persoonlijk dus gaan er 
steeds vanuit dat het gaat regenen op weekend. 
 
— Let op de weerberichten voor we vertrekken en gebruik je logisch verstand en ervaring bij het 
inpakken. 
 
— Weet zelf hoe goed je tegen de kou kan. Tijdens het stappen en klimmen wordt je lichaam warm, 
maar tijdens de pauzes en haltes ‘s avonds krijg je het meestal frisjes. 
 
— Stapschoenen zijn een van de belangrijkste dingen op een SOLL-weekend. Zorg voor goed pas-
sende, ingelopen schoenen zoals bottines, deze zijn stevig en beschermen je enkels tegen omslaan van 
de voeten. Laarzen of sportschoenen zijn uit den boze: laarzen stappen moeilijk en veroorzaken bleinen, 
sportschoenen hou je niet droog. 
 



— Niets is waterdicht en sneeuw is OOK regen dus: steek je kleren, eten en slaapzak in vuilzakken 
of plastic zakjes; zo blijft alles droog en vind je ook alles makkelijk terug. Ook je kleren zijn niet eeuwig 
waterdicht. Een K-way is altijd makkelijk en goed om onder je overjas aan te doen (warm en droog). 
Een regenbroek is een optie maar niet iedereen vindt dat handig om mee te wandelen... Er bestaan ook 
producten om jassen en schoenen waterBESTENDIG te maken, dit wil niet zeggen waterdicht! 
 
— Regel één bij koude temperaturen: je in laagjes aankleden. Dat is warmer dan één dikke trui. 
Een aansluitende T-shirt of thermisch ondergoed is altijd warm. Ook een synthetische trainingsbroek is 
warm en slorpt moeilijk water op. Voor de actieve sporters onder jullie, een lange loopbroek is een ideale 
vervanger voor thermisch ondergoed en blijft ook warm als ze nat is. 
 
— Neem een goede slaapzak met eventueel een fleece binnenzak mee, denk weer aan het principe 
van laagjes. Ook een goed matje, dat zorgt dat je altijd een lucht- of isolatielaag hebt tussen jezelf (je 
slaapzak) en de grond. Heb je geen fleece binnenslaapzak, neem dan desnoods een extra dunnere slaap-
zak mee. 
 
— Raar maar waar: in koude omstandigheden droog je net zo snel uit als bij zeer warm weer. 
Aangezien er weinig vocht in de lucht zit moet je voor genoeg drinken zorgen. Een drinkbus is zeker een 
van de beste dingen om mee te hebben. Wij zorgen voor het water. Zorg wel dat je drinkbus al gevuld is 
bij vertrek! 
 
— Je rugzak inpakken is een van de meest delicate dingen voor je op SOLL-weekend vertrekt, neem 
je tijd ervoor! Maak eerst een onderscheid tussen wat je meteen nodig zou kunnen hebben (K-Way, zak-
lamp, zakmes, ...) en wat je enkel ‘s avonds nodig hebt (slaapzak, pyjama, reservetrui, ...). In de regen kan 
je nooit je rugzak helemaal uitladen, denk hieraan bij het inpakken en onthoud waar alles steekt. Indien 
mogelijk zware dingen zoveel mogelijk onderaan en tegen je rug, dan zijn ze minder belastend. Je moet 
sowieso plaats vrij houden voor eten (een brood en wat beleg)! 
 
— Een goed zittende rugzak is ook belangrijk. Stel hem voor vertrek goed af op je lichaam (je eigen 
rugzak is daarom beter dan een geleende). De leiding kan je hierbij ook helpen op de trein. 
 
— Een grottocht is sowieso nat en vuil. Zorg dus dat je zeker andere kleren en schoenen bij hebt 
voor deze activiteit. Laarzen zijn alvast aangeraden voor in de grot. Houd er ook rekening mee dat je na 
de speleo-initiatie op de trein stapt. Zorg dus voor reservekledij en een plastic zak om je vuile kleren in 
te stoppen. De NMBS apprecieert het heel erg als je hun treinen schoon houdt.

— Een goede tent is onmisbaar om goed te slapen. Vergeet niet dat je de tent moet dragen! Een 
zware onhandige tweesecondentent is dus niet de beste keuze. Is je tent toch groot en zwaar? Verdeel 
ze dan onder je medeleden die mee in de tent slapen. Als iemand het buitenzeil, iemand het binnenzeil 
en een derde de piketten en palen draagt is alles mooi verdeeld.

Denk er ook aan dat je zelf alles moet dragen wat je meeneemt. 
 
 
 

Tot binnenkort in de Ardennen, 
De SOLL-ploeg 




