JANUARI 2019

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 totemlezers
Nu het aftellen naar het nieuwe jaar voorbij is en we onze buiken
lekker hebben volgegeten, ik spreek uit eigen ervaring ;-) , wensen
we jullie allemaal een geweldig nieuwjaar toe! Hopelijk komen
jullie ook het komende jaar vol goede moed naar de scouts.
Aangezien we nu al halverwege ons scoutsjaar zijn, kunnen we
alvast terugkijken op plezante vergaderingen. Ook de komende
maanden staan de tofste activiteiten voor jullie op het
programma.
Maar alles op zijn tijd, eerst verwachten we jullie allemaal op
onze eerste vergadering van 2019 waarbij we het koude weer van
januari zullen trotseren.
Geniet nog van de feestdagen en laten we van 2019 een top jaar
maken!
Hartelijke groeten
Sitta

Vorige maand waren de meesten onder jullie aan het studeren, wel nu is
het aan de beurt van de leiding. Daarom vinden er deze maand enkel
groepsactiviteiten plaats, vandaar deze gemeenschappelijke Totem. Met
andere woorden, onderstaande data zijn voor alle takken geldig!
Moest er in januari sneeuw liggen, dan maken we daar uiteraard
gebruik van. Je mag dus zeker een slee meenemen!

ZONDAG 06 JANUARI 2019
De allereerste vergadering van het jaar is ondertussen een gewoonte
geworden voor de meesten onder jullie: we gaan schaatsen! Afspraak om
09u30 aan de ingang van het Poseidonzwembad gelegen aan het
metrostation TOMBERG. Om 12u00 is de vergadering gedaan, we staan
terug aan de ingang van het zwembad.
— Wie over zijn eigen schaatsen beschikt brengt 4 EUR aan inkomgeld,
af te geven aan de leiding bij de aankomst.
— Wie geen eigen schaatsen heeft neemt 8 EUR mee voor de inkom +
huur, ook af te geven aan de leiding bij de aankomst.
Belangrijk: zorg dat je warme kleren aanhebt voor tijdens het
schaatsen, en vooral handschoenen draagt!
ZONDAG 13 JANUARI 2019
Dit jaar telt onze groep niet minder dan 95 leden verspreid over de
verschillende takken. Vandaag maken we daar één grote tak van tijdens
een grandioos spel. Meer krijgen jullie niet te weten: afkomen is de
boodschap! Afspraak in uniform op de gewone uren aan de lokalen.
ZONDAG 20 JANUARI 2019
Volgend jaar hopen we weer drie givers te mogen verwelkomen in onze
leidingsploeg, daarom geven we ze de kans om een keitof spel te
organiseren voor jullie. Talkrijk afkomen is dus de boodschap. Afspraak
op de gewone uren aan de lokalen.
ZONDAG 27 JANUARI 2019
Laatste zondag van de maand = geen vergadering.
ZONDAG 03 FEBRUARI 2019
Het is voor de studerende leiding lesvrije week. Uitzonderlijk is er deze
zondag geen vergadering.
P.S.: klimaatsopwarming of geen, in januari kan het koud zijn:
aangepaste kledij is een noodzaak om een toffe zondagnamiddag te
beleven zonder verkouden te geraken.
Een stevige linker
De groepsleiding
MOL (Edmond Jonckheere)
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)
* groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

( 0471/176720
( 0470/134339

