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Beste totemlezers
Het is alweer december!
De koude maand waarin de Sint en de Kerstman langskomen, als je
ten minste braaf was en naar (bijna) alle scoutsvergaderingen bent gekomen het afgelopen jaar. Jammer genoeg is dit ook de maand waarin
de meesten van jullie examens hebben. Maar niet getreurd, tussen al
dat studeren door zijn de scoutsvergaderingen er altijd als goede vorm
van ontspanning. Opdat er genoeg kan worden gestudeerd op zondag,
zullen de meeste vergaderingen vooral op vrijdagen plaatsvinden. Bekijk dus goed de totem voor meer informatie!

@ScoutsReynaertBeatrijs

Je kunt komende maand super gezellige vergaderingen verwachten
helemaal in het thema van de feestdagen die eraan komen. Zo hebben
we het jaarlijkse kerstfeestje en houden de jongste onder ons een Sinterklaas vergadering.

Lokalen

Kortom genoeg toffe vergaderingen op het programma deze maand.
Geniet allemaal van de vakantie en feestdagen en dan zie we jullie
terug in 2020!

West-Brabant (Webra)
Sociale media

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Feestelijke groeten
Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘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.’
Met de steun van

- sitta

EVENEMENT

2e editie Spaghettiavond

Dag lieve kapoentjes deze maand is het een zeer speciale maand niet alleen omdat het
kerstmis en Sinterklaas gaat zijn maar ook omdat we elkaar uitzonderlijk 2 keer op een
vrijdag avond zullen zien. Dus lees zeer goed de totem zodat jullie er allemaal op tijd
kunnen zijn.

Zondag 01 december 2019

Het is bijna Sinterklaas maar de zwarte pieten hebben onze hulp nodig want
ze zijn het boek van Sinterklaas kwijtgeraakt!! En zonder het boek weet Sinterklaas niet welke kindjes lief zijn geweest en welke kindjes stout zijn geweest dit jaar. Dus wij hebben jullie hulp nodig om het boek terug te vinden.
Afspraak op de gewone uren aan de lokalen.

Vrijdag 06 december 2019

Het is weer zover onze jaarlijkse filmavond! Wij verwachten jullie deze vrijdag
van 18u00 tot 20u00 aan de lokalen om allemaal samen een leuke film te kijken. Je mag zeker een dekentje of een kussen mee nemen om het gezelliger
te maken.

Vrijdag 13 december 2019

Dit laatste vergadering voor Kerstmis! Dus gaan wij dat al een beetje vroeger
vieren met een kei leuk Kerstfeetje. We verwachten jullie allemaal van 18u00
tot 21u00 voor het leukste feestje van het jaar!

Zondag 22 december 2019

Geen vergadering. Geniet van de Kerstvakantie.

Zondag 29 december 2019

Geen vergadering. Tot volgend jaar in 2020.

Een stevige linker
De kapoenenleiding
Mail de leiding: kapoenen@reynaert-beatrijs.be

Beo

Zélie DEMYTTENAERE
0479/799231

Mus

Sorenza CUCCI
0472/675477

Nyala

Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Dag Welpjes! De feestdagen komen eraan en de leiding voelt de kerstkriebels al in hun
buik! Zijn jullie klaar voor de gezellige vergaderingen? Deze maand gaat de eerste vergadering op zondag doorgaan maar de 2 andere gaan door op vrijdag! Houd de totem
dus goed in de gaten, we verwachten jullie natuurlijk allemaal 

Zondag 01 december 2019

We spelen het spel dat we normaal gezien de vorige keer gingen doen! Afspraak op de gewone uren, kom zeker op tijd!

Vrijdag 06 december 2019

Het is tijd voor een knusse filmavond in de scoutslokalen! Wij zorgen voor
warme dekentjes en lekkere hapjes voor tijdens de film. We verwachten jullie
om 18u00 en om 20u00 zal de film uitgekeken zijn!

Vrijdag 13 december 2019

Vandaag gaan we het coolste kerstfeestje houden. We spreken af om 18u00 tot
21u00 bij de scoutslokalen. Wat we gaan doen blijft een verrassing natuurlijk… En vergeet jullie kerstmuts niet!

Zondag 22 december 2019
Geen vergadering.

Zondag 29 december 2019
Laatste zondag van de maand dus vandaag geen vergadering!

Laat altijd iets weten als je voor een speciale reden een vergadering of
weekend moet missen, zodat je leiding zich aan je afwezigheid kunnen aanpassen.

Een stevige linker
De welpenleiding
Mail de leiding: welpen@reynaert-beatrijs.be

Marala

Minne BEZUIJEN
0498/194068

Baloe

Jan-Baptist VANDEUREN
0470/134339

Raksha

Pauline DE VIS
0471/366222

Rama

Amira CRESSATO
0468/231043

Klaar voor de laatste maand van het jaar? Benieuwd naar wat we allemaal gaan uitspoken? Je leest het hieronder:

Zondag 01 december 2019

Hallo wolfjes! Ik hoop dat jullie goed hebben geslapen want vandaag zullen
jullie veel bijleren. We gaan naar het KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR
NATUURWETENSCHAPPEN. Dit is een lange naam voor een super tof museum
waar we veel verschillende, vreemde dieren gaan zien! Afspraak om 14u00
STIPT aan de lokalen met een MIVB-abonnement.
(Als jullie film-verzoeken hebben voor de filmavond van volgende week kunnen jullie die ons zeker al laten weten!)

Vrijdag 06 december 2019

Nu het echt suuuper koud is buiten blijven we liever lekker warm in de
lokalen om een leuke film te kijken! Neem allemaal gerust dekentjes mee om
het gezellig te maken en natuurlijk zorgt de leiding voor versnaperingen! Afspraak om 18u00 aan de lokalen. Jullie mogen naar huis om 20u00.

Vrijdag 13 december 2019

Over twaalf dagen is het kerstmis!! Wij zijn er een beetje vroeg bij maar
we hebben een ‘Secret Santa’ georganiseerd. Voor degenen die het nog niet
kennen: vorige week kregen jullie elk een papiertje
met de naam van een ander lid op geschreven. De
persoon die je kreeg is en blijft een geheim, je mag
de naam die je hebt gekregen dus aan niemand vertellen! (Jullie ouders mogen dit natuurlijk wel weten). Jullie moeten dus tegen vandaag een cadeautje
kopen, (ongeveer 5-10 EUR) en we verwachten van jullie dat jullie een cadeau
kiezen dat goed bij die persoon past. Afspraak om 18u00 aan de lokalen. De
vergadering is gedaan om 21u00.

Zondag 22 december 2019

Begin van de kerstvakantie en laatste zondag van de maand dus geen vergadering. Geniet van jullie kerstvakantie, en tot volgende maand!

Zondag 29 december 2019
Geen vergadering.

Mail de leiding: wolven@reynaert-beatrijs.be

Tabaqui

Willem DEBERSAQUES
0479/378841

Kaa

Oscar BRIBOSIA
0491/292090

Jacala

Kato VANCOMPERNOLLE
0495/771656

Oe

Henri DELVILLE
0495/106960

Jonggivers
We zijn ondertussen al drie maanden ver, en het einde van het jaar is al in zicht. Wat gaat
de tijd snel voorbij wanneer je je amuseert ;) Genoeg zever, je ontdekt hieronder wat we
deze maand gaan doen. Nog veel succes met jullie examens deze maand!

Vrijdag 29 november 2019

Op deze koude vrijdag moet je er zeker zijn want vandaag ontdekken we wie
de slimste jonggiver is. We spelen een scouteske versie van De Slimste Mens
Ter Wereld. Als je niet weet wat dat is zoek het zeker maar op. De vergadering begint om 20u00 en eindigt om 22u00 aan de lokalen.

Vrijdag 06 december 2019

Het is weer tijd 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 een happje en een leuke film. De
vergadering eindigt om 22u30.

Vrijdag 13 december 2019

KERSTVERGADERING! Dit jaar spelen we ‘Secret Santa’! Je krijgt dus een mail
van de leiding met daarin de naam/totem voor wie je een cadeau moet kopen (omgeveer 5 EUR). We verwachten wel een bevestiging van je komst per
email zodat de Secret Santa ketting goed verloopt. De vergadering begint om
18u00 en eindigt om 21u00 in de lokalen. De leiding voorziet versnaperingen.

Zondag 22 december 2019

Begin van de Kerstvakantie, geniet ervan. Er is bijgevolg geen vergadering.

Zondag 29 december 2019

Laatste zondag van 2019 zal je zonder scouts moeten beleven. In 2020 zijn we
er weer met meer scouts!

Een stevige linker
De jonggiverleiding

Mail de leiding: jonggivers@reynaert-beatrijs.be

Mol

Edmond JONCKHEERE
0471/176720

Sitta

Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe

Illias CLERIN
0471/340193

Kauw

Thomas DEBERSAQUES
0474/398400

Flicka

Thibaud MOENS
0498/718294

Brulaap

Lucas CUCCI
0472/511448

Liefste givertjes
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Deze maand wordt rustig en gezellig zodat jullie goed kunnen studeren voor jullie examens.

Zaterdag 30 november 2019

Vandaag gaan zij die kunnen afwassen in een professionele keuken. We krijgen 50 EUR per persoon, en dit ten voordele van het buitenlands kamp. Meer
informatie op de Instagramgroep.

Vrijdag 06 december 2019

Het is weer tijd voor de jaarlijkse filmavond. Kom om 20u30 naar de lokalen
in je pyjama/comfortabelste outfit eventueel met extra dekentje. De leiding
voorziet versnaperingen :) Het duurt tot 22u30.

Vrijdag 13 december 2019

Ohnee, het is alweer de laatste vergadering van het jaar. Maar niet getreurd
het wordt een hele toffe. We gaan er een super gezellige Kerstvergadering
van maken. Iedereen neemt iets om te eten mee, een leuk gezelschapsspel als
je dat hebt liggen, … Afspraak om 18u00 aan de lokalen. De vergadering eindigt om 21u00. Verdere informatie volgt nog op de Instagram.

Zondag 22 december 2019

Geen vergadering, geniet van de Kerstvakantie.

Zondag 22 december 2019

Geen vergadering, tot volgend jaar in 2020.

Een stevige linker
De giverleiding
Mail de leiding: givers@reynaert-beatrijs.be

Coscoroba

Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis

Anna-Laura VAN DER ZWAAG
0488/580323

Grijs Bokje
Eva DELVILLE
0496/697595

