JANUARI 2017

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 totemlezers

Eerst en vooral wenst de hele leidingsploeg u een zalige Kerst en een zeer gelukkig nieuwjaar.
Het afgelopen jaar hebben we samen al veel leuke momenten beleefd en hou je maar vast want
we hebben weer heel wat voor jullie in petto. Hopelijk zijn jullie ook allemaal aan het genieten
van een gezellige vakantie met pakjes, haardvuren en veel te veel eten.
Januari is zoals gewoonlijk een speciale maand, omdat velen van ons hard moeten studeren.
Daarom zullen er een aantal groepsactiviteiten zijn, zoals onder andere schaatsen. Meer
informatie hierover kan u raadplegen in de Totem. Op 01 en 29 januari 2017 is er geen scouts.
Een stevige linker
Marmot

GELUKKIG NIEUWJAAR !
Zet jullie feesthoedjes op en doe een dansje want het
is maar 1 keer per jaar nieuwjaar !!
We wensen alle kapoenen heel veel gekkigheid en
speelplezier toe met dagen vol avonturen en zonder
monsters onder jullie bed!

ZONDAG 01 JANUARI 2017
Vandaag is het geen scouts. Veel succes
met
het
lezen
van
jullie
nieuwjaarsbrieven! Geniet van de eerste
dag van het jaar!!
ZONDAG 08 JANUARI 2017
We gaan schaatsen!
Wie durft er ook eens te proberen op één been zoals deze roze
flamingo? Vergeet geen handschoenen mee te nemen!
Afspraak om 09u30 voor het Poseidonzwembad in SintLambrechts-Woluwe met 8,00 EUR. Wie zijn eigen schaatsen
heeft kan deze uiteraard meenemen en betaald dan 4,00 EUR.
De vergadering is gedaan om 12u00.
ZONDAG 15 JANUARI 2017
Het is tijd om nog eens in het park te gaan spelen, trek een warme trui
aan en haal jullie actiefste zelf maar boven! Van 14u00 tot 17u30 aan
de lokalen.
ZONDAG 22 JANUARI 2017
Kom kijken wat de givers voor jullie in petto hebben, het wordt zeker en
vast en ultramegasupertoffe namiddag! Afspraak om 14u00 aan de
lokalen met warme kleren.
ZONDAG 29 JANUARI 2017
Het is de laatste zondag van de maand, jammer genoeg betekent dat er
geen scouts is vandaag.

Als het sneeuwt gaan we sleeën in het park! Doe dan zeker warme en
waterdichte kleren aan en neem een slee mee als je die hebt.
Een stevige linker van de leiding!

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

Hopelijk hebben jullie goed kunnen genieten van de
welverdiende vakantie en de vele feesten. Door al die
feesten hebben we al een tijdje geen scoutsvergadering
meer gehad, maar geen getreur deze maand vliegen we er
weer volop in met spetterende activiteiten. We hopen
jullie dan ook in grote aantallen te zien komende
vergaderingen!

ZONDAG 01 JANUARI 2017
Eerste dag van het jaar, … nog een beetje moe van het wat langer
mogen opblijven? Wel, vandaag is er geen scouts.
ZONDAG 08 JANUARI 2017
Eindelijk is het zover, de schaatsvergadering is aangebroken. Afspraak
om 09u30 voor het Poseidonzwembad in Sint-Lambrechts-Woluwe met
8,00 EUR. Zorg dat je warm gekleed bent en ook zeker handschoenen
meeneemt. De vergadering is gedaan om 12u00. Wie eigen schaatsen
heeft mag deze ook meenemen en betaalt dan slechts 4,00 EUR inkom.
ZONDAG 15 JANUARI 2017
Vandaag heeft de nieuwe leiding van dit jaar een grandioos spel voor
jullie klaar liggen dat we gaan spelen met heel de groep. Afspraak op de
gewone uren aan de lokalen. Vergeet niet om warme kledij aan te doen
als het koud is…
ZONDAG 22 JANUARI 2017
Het is nu aan de beurt van de givers om een groepsspel in mekaar te
steken. Ben je benieuwd wat deze jonge gasten voor jullie georganiseerd
hebben? Kom dus zeker af. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.
ZONDAG 29 JANUARI 2017
Laatste zondag van de maand: geen vergadering.

Als het in de maand januari of februari sneeuwt, neem gerust een slee
mee want z’n gelegenheid laat je niet voorbij gaan.

Een stevige linker
De welpenleiding
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

Heyy lieve jonggivertjes!
Hopelijk hadden jullie een toffe vakantie en zijn jullie allemaal goed uitgerust voor
dit nieuw jaar, want er staan weer een heleboel activiteiten klaar! De meerderheid
van jullie leiding heeft in januari nog examens, maar dat betekent niet dat we geen
activiteiten klaar hebben staan... Gelukkig komt jullie oud-leiding ook een tandje
bijsteken. Hou je maar vast want we zijn vertrokken!

ZONDAG 01 JANUARI 2017
Gelukkig nieuwjaar! Vandaag geen vergadering.
ZONDAG 08 JANUARI 2017
Afspraak om 09u30 voor Poseidonzwembad (metro Tomberg) voor onze
jaarlijkse schaats-vergadering! Vergeet niet om 8,00 EUR mee te
nemen. Indien je over eigen schaatsen beschikt, mag je deze zeker
meenemen: dan betaal je slecht 4,00 EUR inkom. En… wat dachten
jullie van een “coolste-muts-wedstrijd”?! De winnaar krijgt zeker een
prijs! De vergadering eindigt om 12u00.
ZONDAG 15 JANUARI 2017
De eerste jaars leiding hebben speciaal voor jullie een super-mega-cool
groepsspel georganiseerd! Afspraak op de normale uren aan de lokalen.
ZONDAG 22 JANUARI 2017
Volgend jaar komen er weer nieuwe leiding bij en die mogen ook eens
oefenen… De tweede en derde jaars giver hebben een suuuuuuper spel
klaar staan! Zeker afkomen! Afspraak op de normale uren aan de
lokalen.
ZONDAG 29 JANUARI 2017
Laatste zondag van de maand, geen vergadering dus.
Indien het in de maand januari of februari zou sneeuwen, dan mag je
zeker een slee meenemen. Z’n gelegenheid laat je niet zomaar
voorbijgaan.

Een stevige linker
Jonggiverleiding

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

Yooowww givers
In december zaten jullie te blokken en wij te genieten, nu is het
omgekeerd… Alleen dat de cursussen geen vijftig pagina’s dik zijn
maar wel 400 pagina’s. En meestal hebben we meerdere examens op
een maand tijd.

ZONDAG 01 JANUARI 2017
Eerste dag van het jaar, geen vergadering dus. Terzijde: een gelukkig
nieuwjaar toegewenst. Gebruik deze dag op een nuttige manier door
bijvoorbeeld je goede voornemens in de praktijk om te zetten.
ZONDAG 08 JANUARI 2017
Traditiegetrouw is het vandaag schaatsvergadering. Afspraak om 09u30
voor het Poseidonzwembad met 8,00 EUR en warme kledij plus
handschoenen. De vergadering eindigt om 12u00. Indien je over je eigen
schaatsen beschikt mag je ze uiteraard meenemen. Je betaalt dan slecht
4,00 EUR inkom.
ZONDAG 15 JANUARI 2017
Kom mee het groepsspel ondersteunen en misschien wat ideeën
ophalen voor het spel van volgende week dat jullie moeten organiseren.
Afspraak op de gewone uren.
ZONDAG 22 JANUARI 2017
Voilà, het in nu aan jullie beurt. Praktisch gezien zal deze namiddag als
volgt doorgaan:
- Afspraak om 13u30 aan de lokalen voor de tweede- en derdejaars
giver om jullie spel klaar te zetten. In dat halfuurtje moet er enkel
materiaal verzameld worden, het plannen en bedenken van het spel
gebeurde voordien. Om 17u30 blijven jullie na om al het materiaal
op te ruimen dat jullie gebruikt hebben tijdens de vergadering.
Tijdens deze vergadering organiseren jullie een spel, maar heeft de
aanwezige leiding het laatste woord. In de mate van het mogelijke
zal er iemand van ons drieën aanwezig zijn even mee te helpen.
- Voor de eerstejaars givers is het gewone vergadering op de gewone
uren. Jullie spelen mee met het spel dat de oudere givers hebben
klaargemaakt.
ZONDAG 29 JANUARI 2017
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.

Een stevige linker
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

