DECEMBER 2016

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das
LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie.
GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling.

‘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.’
- MISSIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Totem is het programmaboekje van Scouts en
Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-PietersWoluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke
informatie gepubliceerd over de vergaderingen
van de komende maand. U vindt er ook
praktische informatie en contactgegevens van
de leidingsploeg.
Verschijnt maandelijks, niet in augustus.
VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

Beste totemlezer

Het is alweer december! We kunnen terugkijken op een fantastische maand november maar
niet getreurd want december wordt nog beter. Zoals de meesten onder jullie weten is de maand
december niet de prettigste maand door de examens. Maar niet getreurd want de leiding is hier
om redding te brengen. Wij zullen jullie in de maand december eens goed in de watten leggen
dat jullie alles van die examens vergeten.
In december zijn de meeste activiteiten dan ook op vrijdag in plaats van zondag lees dus goed
het vervolg om te weten wanneer jullie moeten komen.Het kan het ook al eens kouder worden,
vergeet dus niet jullie warm aan te kleden voor jullie komen en een dekentje is geen slecht idee
voor filmavond. Als het natuurlijk ineens zou sneeuwen neem dn allemaal jullie sleeen mee
want dan gaan we met z’n allen in de sneeuw spelen.
Zo dat was het dan weer voor deze maand. Hopelijk worstelen jullie zich vlotjes door het
studiemateriaal want het belooft een drukke maand december te worden.
Dan wens ik jullie nog een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Een stevige linker
Stekelvarken

AVONDLIED
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
— geschreven in 1919 onder de naam “Cantique des Patrouilles”

Hey hey kapoentjes, we zijn nu al december zeg. Amai de tijd vliegt. We
hebben ons al goed kunnen amuseren deze eerst twee maand en dat zal
nu niet anders zijn. December is bij de scouts altijd wel een speciale
maand waar we typische winterse dingen gaan doen…

ZONDAG 04 DECEMBER 2016
We willen deze maand graag beginnen met een verassing. Als je wil
weten wat het is, kom dan zeker langs. Afspraak om 14u00 aan de
lokalen, de vergadering is gedaan om 17u00.
VRIJDAG 09 DECEMBER 2016
Brrrrr de winter is nu wel echt begonnen, misschien is het wel iets te
koud om buiten te spelen. Daarom hebben we besloten een leuke
filmavond te houden. We gaan het binnen lekker gezellig maken. Neem
allemaal een kussentje en een deken mee. De leiding zal zorgen voor
wat versnaperingen (want zo hoort het tijdens een filmavond). Afspraak
aan de lokalen om 18u00 en om 20u00 zal het helaas al gedaan zijn.
VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
Je hebt het inderdaad goed gezien, deze week spreken we weer af op
vrijdag om het lekker gezellig te maken in de lokalen. Deze keer gaan
we een fantastisch kerstfeestje organiseren, waar we cadeautjes aan
elkaar gaan geven. Neem allemaal een verpakt uniseks geschenkje
mee van max. 7 EUR mee. De vergadering loopt van 18u00 tot 21u00.
EERSTVOLGENDE VERGADERING:
ZONDAG 08 JANUARI 2017
We gaan zoals elk jaar schaatsen met heel Reynaert-Beatrijs. Afspraak
aan het Poseidon (metro Tomberg) om 09u30. Meer informatie in de
totem van januari.

KAMEEL (Janne Delva)
DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
AGOETI (Félix Bribosia)
BRULAAP (Lucas Cucci)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0475/298657
 0498/194068
 0496/697595
 0491/228571
 0472/551448

Heeeeey welpjes,
Het is weer eens de laatste maand van het jaar. Voor sommige niet zo’n
leuke periode met al die examens en de koude winter maar toch een
maand waar zowel de sint als de kerstman langskomt (als jullie tenminste
braaf zijn geweest…)

ZONDAG 04 DECEMBER 2016
Vandaag staat er een super-mega-tof
hamburgerspel op het programma. Ben je benieuwd wat het spel is kom
dan zeker naar de vergadering. Afspraak aan de lokalen om 14u00.
VRIJDAG 09 DECEMBER 2016
Uitzonderlijke vergadering op vrijdag. We gaan een super-mega-coole
filmavond houden samen met de kapoenen!!! Neem gerust maar een
dekentje en een kussentje mee om het extra gezellig te maken. Afspraak
om 18u00 stipt aan de lokalen. De leiding zorgt voor een versnapering
tijdens de film. Jullie mogen terug naar huis gaan om 20u00.
VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
HO-HO-HO! Het is nog geen kerstavond, … maar vandaag houden we
toch een gezellig kerstfeestje met iedereen. Neem allemaal een verpakt
uniseks cadeautje mee van max. 7 EUR. Ook deze vrijdag zorgt de
leiding voor een lekker tussendoortje. Jullie worden om 18u00 aan de
lokalen verwacht en mogen terug naar huis om 21u00.
EERSTVOLGENDE VERGADERING:
ZONDAG 08 JANUARI 2017
We gaan zoals elk jaar schaatsen met heel Reynaert-Beatrijs. Afspraak
aan het Poseidon (metro Tomberg) om 09u30. Meer informatie in de
totem van januari.

Wij wensen jullie een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Stevige linker van jullie leiding.

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)
CHIL (Arthur Bribosia)
KAA (Jef Delva)
RAKSHA (Pauline De Vis)
RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)
KING LOUIE (Edward Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/134339
 0495/577881
 0472/346390
 0471/366222
 0470/206725
 0494/658326

Beste jonggivers,
De dagen worden korter, de temperaturen dalen drastisch, en de bomen
hebben hun bladeren al verloren: december is op komst! Dat betekent
dat de examens er bijna zijn, maar gelukkig hebben we enkele goede
activiteiten voorbereid.

VRIJDAG 02 DECEMBER 2016
Om 17u00 worden jullie verwacht aan de lokalen om er een superleuke
quizzzzz te spelen! De vergadering zit erop om 20u00.
ZONDAG 04 DECEMBER 2016
Geen vergadering.
VRIJDAG 09 DECEMBER 2016
Het is hoogtijd om te genieten van de jaarlijkse filmavond! Jullie worden
om 20u30 verwacht aan de lokalen. Breng zeker enkele kussens of
dekens mee om het gezellig te houden, de leiding zorgt voor popcorn en
een leuke film. De vergadering zit erop om 22u30.
VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
Hoogtepunt van de maand: het veel geprezen kerstfeestje!
Jullie worden verwacht om 18u00 met jullie beste verkleedkledij en een
grote glimlach voor de allerlaatste vergadering van het jaar 2016! De
vergadering eidigt om 21u00. Wij zorgen voor een versnapering, jullie
brengen een verpakt uniseks cadeautje van max. 7,00 EUR mee.
EERSTVOLGENDE VERGADERING:
ZONDAG 08 JANUARI 2017
We gaan zoals elk jaar schaatsen met heel Reynaert-Beatrijs. Afspraak
aan het Poseidon (metro Tomberg) om 09u30. Meer informatie in de
totem van januari.

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toegewenst
Spinaap, Raaf, Rob, Sifaka en Leeuwaapje!

SPINAAP (Lut Delva)
RAAF (Triphon Porcher)
Rob Mortier
SIFAKA (Nico Zwierzynski)
LEEUWAAPJE (France Porcher)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0472/464527
 0489/416152
 0495/150381
 0495/471716
 0472/201787

Beste givers
Dat december een drukke maand is, zal jullie wellicht niet vebazen.
Voor schoolgaande jeugd is het tijd voor de examens, voor de
studenten van de universiteit is het beginnen stressen, voor de
ouders is het ook stressen om alle inkopen te doen voor Kerstmis, …
Naast je plichten mag er wel eens tijd zijn voor ontspanning. Daar
zorgen wij voor.

VRIJDAG 02 DECEMBER 2016
Aangezien jullie wellicht in de examenperiode zitten of deze nadert,
houden we uitzonderlijk vergadering op vrijdag. Afspraak om 19u00 in
de grote hal van Brussel-Centraal van waaruit we samen iets gaan eten
en nadien bowlen aan de Crosly. De vergadering zit erop rond 22u00
naargelang de tijd die we in de bowling doornemen. We vragen om 10,00
EUR mee te nemen, de giverkas betaalt het andere deel.
VRIJDAG 09 DECEMBER 2016
Onze jaarlijkse filmavond is aangebroken. Afspraak om 20u30 aan de
lokalen met een dekentje om het warm te hebben. De leiding zorgt voor
een versnapering tijdens de film. Jullie mogen naar huis om 22u30.
VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
Jullie mochten kiezen tussen biljarten of karaoké: wel het is karaoké
geworden. Afspraak onder voorbehoud om 19u00 in de grote hal van
Brussel-Centraal van waaruit we naar de karaoké gaan. Neem voor dit
ietwat specialere kerstfeestje wel een verpakt uniseks cadeau ter
waarde van max. 7 EUR. De vergadering zit erop rond 22u00.
P.S.: voor Caracara, Kaketoe en Spiesbok zal er een extra cadeau zijn
voor de hulp tijdens de afwasnamiddag aan de Europese Commissie.
EERSTVOLGENDE VERGADERING:
ZONDAG 08 JANUARI 2017
We gaan zoals elk jaar schaatsen met heel Reynaert-Beatrijs. Afspraak
aan het Poseidon (metro Tomberg) om 09u30. Meer informatie in de
totem van januari.

Vrolijk Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar
Giverleiding

MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/763485
 0498/284109
 0498/718294

Wist je dat … (deel 2)
Hiermee wens ik als groepsleider de komende maanden allerlei weetjes over
de scouts te communiceren. Stond jij al even stil met de vraag waarom er
bepaalde zaken zo zijn.

WAAROM GEVEN SCOUTS ELKAAR DE LINKERHAND?
Elke zondag geef je tweemaal per vergadering de linkerhand bij het
groeten van de leiding. Nochtans wordt je wel aangeleerd van kleins af
aan dat we mensen formeel met de rechterhand groeten. Kijk maar naar
de bijeenkomsten tussen staatshoofden: ze schudden de rechterhand
voor de foto. Waarom doen we dan anders bij de scouts?
Wel, in een middeleeuwse context droeg een soldaat of ridder zijn schild
met de linkerhand, terwijl hij met de rechterhand zijn wapen of speer
vasthield. Aangezien het ten tijde zonde was om linkshandig te zijn,
kwam dit ook niet voor in een militair context. Wanneer je iemand met
de linkerhand begroet moet je dus je schild neerleggen, wat je trefbaar
maakt voor de persoon die je begroet. Net dat trefbaar maken vormt een
teken van vertrouwen. Daarom geven we elkaar een stevige linker.
EN DE RECHTERHAND DAN?
Bij het groeten van een scouts geef je zoals hierboven vermeld je
linkerhand. De rechterarm maak dan een boogbeweging richting
voorhoofd terwijl er twee of drie vingers gestrekt opsteken. Ook weer is
hier een reden voor:
o Vanaf de welpenbelofte (rode wolf) mag je twee vingers
opsteken bij het groeten. Deze herinneren aan de belofte om een
goede welp te zijn, en het feit dat je dit beloofde tegenover (1)
de groep en (2) jezelf.
o Vanaf de jonggiverbelofte mag je drie vingers opsteken bij het
groeten. Deze herinneren aan de belofte om een goede scouts te
zijn, en het feit dat je dit beloofde tegenover (1) de groep, (2)
jezelf, en (3) de wereld. De duim die dikker is komt over de
dunne pink: de sterkere beschermt de zwakkere. Door zelf een
belofte te mogen schrijven ontstaat er ruimte om een
engagement te nemen tegenover iets dat de groep overstijgt: de
maatschappij waarin je leeft.
EEN BELOFTE? WAAROM?
Beloftes zijn iets waarmee je voorzichtig moet omgaan: het is de basis
voor wat men vaak vertrouwen noemt. In het gewone leven is vertrouwen
belangrijk in vriendschapsrelaties, liefdesrelaties of relaties tegenover
de ouders. Bij de scouts heeft een belofte dezelfde impact, maar dan
tegenover een andere doelgroep: dé scouts of dé groep die de scouts
vormt. Door lid te zijn van de scouts ben je een deel van een groep, want
als iedereen de scouts verlaat, dan bestaat er geen groep en dus geen
scouts meer…

MOL (Edmond Jonckheere)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/763485

