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DECEMBER 2013

Beste leden, ouders en anderen die deze totem lezen,

Wij wensen jullie allen een zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar. Maar voor het zo ver moeten
vele onder jullie de examens nog trotseren. Maar geen getreur want jullie kunnen daarna
genieten van een welverdiende vakantie en veel cadeautjes.
Deze maand hebben we drie vergaderingen voor jullie voorbereid dus doe allemaal warme
kleren aan en kom met een goed humeur naar de scouts.
Op zondag 1 december is er een gewone vergadering maar doe allemaal warme kleren aan want
het kan koud worden.
Op vrijdag 6 december jawel op Sinterklaas is filmavond dus neem allemaal een deken mee en
dan kunnen jullie allemaal lekker warm en gezellig genieten van een leuke film.
Op vrijdag 13 december houden we onze kerstfeestje dan maken we het lekker knus en gezellig
en maken we het er een super leuke avond van.

Stekelvarken

Jako (Zeger Boels)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Beste Kapoenen,
December is misschien de koudste maar zeker ook de gezelligste
scoutsmaand van het jaar!
Hier onze meer dan aantrekkelijke planning voor de komende weken. 
Zondag 1 december 2013
Vandaag gaan we iets heel moois maken. Iedereen versiert het op zijn manier. Het ruikt
ook goed! En je kan het zelfs op eten!! Wat zou het zijn?
Trek je koksmuts zeker aan!

VRIJDAG 6 december 2013
Amai wij zijn benieuwd naar wat de Sint jullie gebracht heeft dit jaar!! Kom het ons
vertellen . Dan gaan we allemaal samen gezellig naar een film kijken. Om het extra
gezellig en warm te maken mogen jullie een dekentje of een kussen meenemen.
Uren: 18u-20u.
VRIJDAG 13 december 2013
Het is eindelijk tijd voor het Kapoenenkerstfeestje! Trek je kerstkledij aan, zonder je
kerstmuts te vergeten, en neem een kleinigheidje (max 5euro) mee als geschenkje voor
een andere Kapoen. “Prop” je magen niet te vol thuis want wij zorgen nog voor een klein
dessertje ;-)!!
Uren: 18u-20u
Dikke winterknuffel van jullie leiding! De volgende vergadering vindt plaats op 5 januari.

Spivo (Laura van Ham)
 0499/195833
Oryx (Elisabeth Porcher)
 0477/364735
Kameleon (Lara Roose)
 0494/359390
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Welpjes,
Laatste maand, maar beste maand! Hier komt december: 3
vergaderingen, 3 momenten om ons te amuseren alvorens
de kerstvakantie! Hopelijk zijn jullie allemaal
aanwezig want we hebben wel een iets specialer
programma!
Zondag 01 december 2013
Ook bij de scouts zijn er verrassingen tijdens de maand december. Wat we
vandaag zullen doen hebben jullie waarschijnlijk door: het is en blijft een
verrassing tot zondag! Opgelet: in december kan het nogal koud zijn, pas de
kleding van u kind dus aan (handschoenen e.d.) Afspraak op de normale uren.
Vrijdag 06 december 2013
Het is ongewoon maar wel degelijk een traditie bij de scouts: filmavond. Neem
gerust een dekentje en een kussentje mee naar de lokalen om je te verstoppen
tijdens de film als er stoute monsters opduiken! Afspraak om 18u00 stipt aan de
lokalen. Jullie mogen terug naar huis rond 20u00. Wij zorgen voor een
versnapering tijdens de film!
Vrijdag 13 december 2013
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, en hebben jullie hierdoor vele
cadeautjes van Sinterklaas gekregen. Indien niet: foei!  Geen paniek, dan krijgen
jullie een cadeautje bij de scouts want het is kerstfeestje! Neem allemaal een
cadeau mee ter waarde van maximum 6 EUR dat verpakt is. Jullie worden om
18u00 (met een volle maag) aan de lokalen verwacht en mogen terug naar huis
om 20u00. Wij zorgen voor een extraatje gedurende het feestje.
Zondag 22 december 2013
Geniet van een welverdiende vakantie, en ga niet te laat slapen . Geen
vergadering
Zondag 29 januari 2012
Leiding geniet/studeert (hard)… geen vergaring

Eerstvolgende vergadering is dus op 05 januari 2014. Voor verdere informatie
verwijs ik u door naar de TOTEM van januari ’14.
Een stevige linker,

Akela (Edmond Jonckheere)
Rama (Paul Moyaert)
Ikki (Thomas Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0470/769485
 0471/465275
 0498/284109

Hey jonggivers!
Wieha het is alweer december! (wat gaat de tijd toch snel…)
Dus Sinterklaas, de Kerstman  maar de examens ook komen terug een
hopelijk een beetje sneeuw! Maar ook een supertoffe scoutsmaand 

Zondag 1 december 2013:
Zijn jullie er klaar voor, vandaag treden we in de voetsporen van Sherlock
Holmes. Kom zeker allemaal af want deze vergadering gaan we op
zoektocht. Vergeet natuurlijk je uniform niet.
Gewone uren aan de lokalen.
Vrijdag 6 december 2013:
Hebben jullie thuis nog leuke films liggen? Achter de zetel, in de
Kast of in de living? Breng deze dan zeker mee! We gaan lekker samen naar
een filmpje kijken. Neem een kussen en deken mee! De film begint om 20
uur, einde om 22.30 uur.
Vrijdag 13 december 2013:
Voor Kerstmis gaan wij samen een feestje bouwen! We gaan eerst samen
eten en dan cadeautjes uitdelen!!! Yeeey! Iedereen brengt een cadeautje
mee van ongeveer € 5. We beginnen met feesten om 18 uur en eindigen om
20 uur

Zondag 22 december 2013:
Begin van de vakantie en dus geen vergadering. We zien jullie terug in
2014!

Vergeet niet iets te laren weten wanner je niet kan komen.

Jako (Zeger Boels)
Picus (Constantin Porcher)
Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)
Flicka (Thibaud Moens)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)






0478/533498
0474/784877
0470/134339
0498/718294

HOHOHO givertjes!!
De winter komt eraan en brengt ons Sinterklaas, de
kerstman, sneeuw, cadeautjes. Helaas ook examens voor
velen onder jullie.
Kom zeker naar de scouts om te ontspannen tijdens de
studeerperiode, het wordt KEI cool!

Zondag 1 december
Ontrafel het mysterie van de verdwenen kerstman.
Kom op de normale uren (van 14u tot 17u30 dus) naar de lokalen en breng een
bril mee.

Vrijdag 6 december
Tijd om eens lekker gezellig in de warmte te genieten van een leuke film.
Voorstellen zijn altijd welkom!!
Neem gerust een dekentje of kussen mee. Afspraak van 20u tot 22u30 aan de
lokalen!
Vrijdag 13 december
Kerstmis komt eraan! En daar doet de scouts ook altijd aan mee!!!
Verkleed je als een kerstman, als een cadeautje, of kom gewoon als een vrolijk
persoon,
pret gegarandeerd!
Het feestje zal doorgaan van 18u tot 20u.

Wij verwachten jullie zo talrijk mogelijk, als je toch niet kan komen laat het ons
weten! 
HOHOHO linker,
De giverleiding!

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Gazelle (Peter Degryse)
Mustang (Amaury Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0479/497839
 0497/250872
 0476/579451

