DECEMBER 2018

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: https://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/

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.
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders
Beste totemlezer
December is eindelijk aangebroken! Meteen komen de leuke kerstfeestjes,
sneeuw, gezelligheid en Nieuwjaar me te boven maar december is helaas voor
sommigen onder ons ook de examenperiode. Daarom ziet deze maand er een
beetje anders uit, lees dus heel aandachtig de totem, de meeste vergaderingen
vinden plaats op vrijdag in december. Bijvoorbeeld de filmavond en het
kerstfeestje.
Maar laten we ons niet tegen houden door de examens, zie de vergaderingen als
een lang verdiende ontspanpauze. En als je geen examens hebt, des te meer reden
om af te komen!
Kleed jullie ook warm aan want we zullen niet altijd binnen zitten.
We hebben veel leuke vergaderingen voor jullie in petto, kom dus zeker allemaal
af dan maken we het lekker knus!
Verder wensen we jullie allemaal ten harte een fijn eindejaar en goede examens.
Een stevige linker en feestelijke groetjes
Ibis

Dag lieve kapoentjes
We zijn al maand 4 van het schooljaar !! Wat gaat de tijd snel! Natuurlijk
hebben we weer heel wat leuke activiteiten voor jullie klaar staan. Dus
zeker allemaal komen!
TIP: Lees deze maand heel goed de totem want we houden 2
vergaderingen op vrijdagavond. EN doe zeker allemaal warme kleren
aan: jas, muts, handschoenen, sjaal, warme schoenen, …

ZONDAG 02 DECEMBER 2018
Wij gaan vandaag al op bezoek bij de sint !! Het is nog geen 6 december,
maar de sint wou voor de scouts al wat vroeger naar Brussel komen.
Natuurlijk zijn jullie allemaal braaf geweest
Het is nog een eindje stappen naar de sint dus doe zeker warme
schoenen en een dikke jas aan!!!
Afspraak op gewone uren aan de lokalen MAAR vergeet je MIVBABONNEMENT niet!!!

VRIJDAG 07 DECEMBER 2018
FILMAVOND!!! Vandaag kijken wij samen met de welpen en de wolven
een super leuke film. Neem zeker een dekentje (of je slaapzak) mee om
gezellig onder te kunnen zitten tijdens het kijken. Wij zorgen voor iets
lekkers om te knabbelen.
Afspraak van 18u tot 20u.
VRIJDAG 15 DECEMBER 2018
Het is bijijijijijijijna KERSTMIS!!! Dus wij gaan alles klaarmaken om aan
dit grote feest te kunnen beginnen. Dit jaar gaan we het een beetje
anders aanpakken. We gaan samen vanalles maken tijdens de
vergadering zelf. Je moet dus geen cadeautje meebrengen. Wat je wel
moet meebrengen is je goede humeur, je creativiteit en eventueel
pantoffeltjes.
Afspraak van 18u tot 21u.
ZONDAG 23 EN ZONDAG 30 DECEMBER 2018
Geen vergadering, want Kerstmis en nieuwjaar staan voor de deur en
jullie leiding is nu hard aan het studeren.
Geniet van jullie welverdiende vakantie en vergeet zeker niet om een
grote sneeuwman te maken!!
Zalig Kerstmis en gelukkig nieuwjaar
Van jullie allerliefste kapoenenleiding!!

SPINAAP (Lut Delva)
SPRINGBOK (Pauline De Vis)
BEO (Zélie Demyttenaere)
BRULAAP (Lucas Cucci)
TAGOEAN (Oscar Bribosia)
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/464527
( 0471/366222
( 0479/799231
( 0472/511448
( 0491/292090

Dag Lieve Welpjes!
Zijn jullie klaar voor een niewe maand vold met leuke vergaderingen?
Kijken jullie al uit naar Kerstmis? Vakanties? Sneeuw? Voor de leiding is
het makkelijk, we kijken uit naar de drie super vergaderingen die we voor
jullie hebben gepland!
Vergeet niet jullie warm aan te kleden wanneer jullie naar de
vergadering komen want bevroren tenen maken het wat minder tof… ;)

ZONDAG 02 DECEMBER 2018
Vandaag wordt het een beetje anders want het is een speciale en
belangrijke dag voor Brussel, voor de wereld en voor het klimaat! Ja, je
hebt het goed geraden, we gaan mee doen aan de klimaat mars! De
leiding vindt dat het belangrijk is om als scouts onze stem te laten horen!
We houden van de natuur en we willen de natuur beschermen en dit
gaan we op de mars laten zien! Je mag al beginnen na denken over een
zin of een tekening want we gaan
eerst bordjes maken. Daarna
zullen we tot het Jubelpark
stappen om van de leuke
activiteiten die ze daar hebben
georganiseerd te genieten! Het
wordt een zinvolle en leuke
vergadering dus zeker afkomen.
Gewone uren.
VRIJDAG 07 DECEMBER 2018
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! Wij zorgen
voor een versnapering tijdens de film! 18u – 20u
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
HO-HO-HO! Het is nog geen kerstavond, ... maar vandaag houden we
toch een gezellig kerstfeestje met iedereen. Jullie moeten geen
cadeautje kopen dit jaar, we gaan zelf cadeautjes knutselen. Als je toch
iets wilt meenemen naar de PAAARTY mag je voor een versnapering
zorgen. Een drankje, of een paar snoepjes, of koekjes bakken? Alles
mag! 18u – 21u
ZONDAG 23 EN ZONDAG 30 DECEMBER 2018
Geen vergadering, want het is morgen Kerstmis!
Feestelijke groetjes van jullie leiding!

CHIL (Arthur Bribosia)
MARALA (Minne Bezuijen)
CHIKAI (Félix Bribosia)
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)
OE (Henri Delville)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0495/577881
( 0498/194068
( 0491/228571
( 0474/398400
( 0495/106960

Beste wolven, Na een super maand november is jullie leiding weer
super gemotiveerd om aan de maand december te beginnen. De
maand van Sinterklaas, Kerstmis en sneeuw. Dus zeker komen J
P.S.: het wordt erg koud buiten dus doe zeker warmen kleren aan

ZONDAG 02 DECEMBER 2018
Nu dat het echt koud is buiten gaan wij lekker binnen naar een expo
over het klimaat. Vergeet dus zeker niet je MIVB-abonnement. De
vergadering begint op de normale uren.
VRIJDAG 07 DECEMBER 2018
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! Wij zorgen
voor een versnapering! Vergadering van 18u00 t.e.m. 20u00.
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest en hebben jullie superveel en
superleuke cadeautjes gekregen van Sinterklaas. Kom zeker af met veel
energie want de leiding heeft een aantal opdrachten voor jullie
klaargemaakt. Vergadering van 18u00 t.e.m. 21u00.
ZONDAG 23 EN ZONDAG 30 DECEMBER 2018
De leiding is aan het studeren en het is morgen Kerstmis dus geen
vergadering.
Tot in januari, een stevige linker
De wolvenleiding.

IKKI (Thomas Van Sumere)
KAA (Jef Delva)
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)
WONTOLLA (Thibaud Moens)
KIGO (Sorenza Cucci)
TABAQUI (Willem Debersaques)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0498/284109
( 0472/346390
( 0488/580323
( 0498/718294
( 0472/675477
( 0479/378841

Helaba jonggivers
December staat voor de deur hetgeen betekent dat we al drie
maanden scouts achter de rug hebben, maar ook dat het op
school weer examens zijn. Gedurende de maand december is
het weer tijd voor wat ontspanning en plezier bij de scouts.

VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018
Aangezien heel wat onder jullie volgende week met de examens starten
gaan we ons even ontspannen op vrijdagavond. Afspraak om 19u00 in
de grote hal van het station Brussel-Centraal. We zijn klaar met de
activiteit om 21u00. Breng ook 8,00 EUR mee. Hou er rekening mee dat
je al gegeten moet hebben, de leiding zorgt wel voor een versnapering.
VRIJDAG 07 DECEMBER 2018
Ook dit jaar is er in december weer een filmvergadering op vrijdagavond
in de lokalen. Jullie worden verwacht om 20u30 in de lokalen met een
volle maag. De leiding zorgt voor een versnapering tijdens de film. Ook
neem je best een dekentje en een kussen mee zodat het wat comfortabel
is. Jullie mogen terug naar huis om 22u30.
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
Ô denneboom, jingle bells, … ja ja we zitten al helemaal in de sfeer van
Kerstmis. Omdat wij een grote familie zijn bij de scouts willen we dit
feest met z’n allen bij elkaar vieren. Afspraak om 18u00 in de lokalen,
de vergadering zit erop om 21u00.
Wat heb je nodig? Stapschoenen en warme kledij (ja wij gaan niet heel
de avond binnen zitten). Ook dit jaar neem je een verpakt cadeau (je
moet niet speciaal inpakpapier gebruiken, ook krantenpapier of een
zakje is goed) mee ter waarde van 5 EUR, alleen moet het eetbaar zijn.
Hiermee willen we breken met onze gewoonte om brol voor elkaar te
kopen: met iets lekkers heb je evenveel plezier, alleen gaat het niet
kapot na 2x gebruikt te hebben en verklein je zo de afvalberg.

ZONDAG 23 DECEMBER 2018
Geen vergadering.
ZONDAG 30 DECEMBER 2018
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering. Tot in 2019!

MOL (Edmond Jonckheere)
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
TUPAJA (Annabel Steurs)
SITTA (Emma Wijers)
KAKETOE (Illias Clerin)
ORIOLE (Camille Philippart)
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0470/134339
( 0496/697595
( 0470/206725
( 0497/333741
( 0471/340193
( 0479/046800

Hey Givers !
December is voor jullie geen leuke maand, de examens zijn er en het
is koud… Maar gelukkig zijn wij er om elke vrijdag avond voor
afleiding te zorgen ! Kom zeker af om gezellig samen te ontspannen
na een zware examenweek J En in januari is het onze beurt dus dan
zullen we elkaar weer voor een hele tijd niet zien L

VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018
Wanneer is de laatste keer dat je nog eens gezellig met je vrienden
gezelschapspelletjes hebt gespeeld? Waarschijnlijk al veel te lang
geleden! Daar gaan we verandering in brengen. We spreken af om 20u00
aan de lokalen, tegen 22u00 mogen jullie naar huis. Neem eventueel
een dekentje en een gezelschapspel mee.
VRIJDAG 07 DECEMBER 2018
Vanavond is het… (tromgroffel…) … FILMAVOND! We toveren
vanavond zoals elk jaar onze lokalen om in een home cinema ! We
verwachten jullie dus van 20u30 tot 22u30. Neem gerust een dekentje
en kussen mee, wij zullen zorgen voor versnaperingen.
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
Dit eerste semester sluiten we af met een kerstfeestje! We zullen in de
loop van de maand laten weten voor wie jij een cadeautje moet brengen.
We raden je aan om zelf iets te maken, maar als je een cadeautje koopt
moet dit niet meer dan 5 EUR kosten. Aangezien je op voorhand weet
aan wie je je cadeau zal geven kan je er zeker voor zorgen dat deze
persoon er plezier aan zal beleven! Indien je tips nodig hebt over wat te
geven mag je dat altijd aan ons of aan je medeleden vragen natuurlijk.
Vergeet het jaarthema wel niet : “minder is meer”! Niet nodig dus om
een pakje helemaal te laten afkomen via internet, er zelf met de fiets
om gaan of het zelf maken is ook leuk!!
We spreken deze vrijdag af om 18u00 aan Brussel Centraal. We gaan
samen iets eten en dan samen nog een leuke activiteit doen. Tegen
21u30 zijn we normaalgezien klaar ! We vragen jullie om elk 10 EUR
mee te brengen om bij te dragen aan de kosten.
ZONDAG 23 EN ZONDAG 30 DECEMBER 2018
Het is voor jullie vakantie en voor ons blok… Dat betekent dat er geen
vergaderingen zijn deze zondagen!
We wensen jullie heel fijne feestdagen toe en kijken er al naar uit om
jullie snel terug te zien! Er staat veel op de planning volgend semester
dus rust maar goed uit want jullie zondagen gaan weer goed vol
zitten!! J
Groetjes van jullie twee leiders x
Leeuwaapje en Fodi
Tot in 2019 !
LEEUWAAPJE (France Porcher)
FODI (Edward Van Sumere)
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0472/201787
( 0494/658326

