
Totem

Januari 2020

#10yearchallenge



voorwoord
Beste totemlezers

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, kunnen we onze scouts activite-
iten weer oppikken! We zetten meteen onze beste schaats voor op de 
eerste vergadering van dit jaar en we gaan met de hele groep schaat-
sen.

Daarna gaat de gezelligheid verder want tijdens deze koude win-
termaand kruipt heel Reynaert Beatrijs dicht bij elkaar voor enkele 
groepsspellen. Sfeer en gezelligheid zijn verzekerd, warmte niet zo zeer, 
dus kleed jullie goed warm aan! Bevroren leden zijn net iets minder 
leuk :) Moest er bij wonder sneeuw liggen in het park op een van de 
twee zondagen dat we aan de lokalen afspreken, dan mogen jullie ze-
ker een slee meenemen! We maken er dan een giga-grote sneeuwver-
gadering van. 

We zullen deze maand vooral veel groepsactiviteiten doen, omdat de 
meesten onder de leiders in hun examenperiode zitten en (hopelijk) 
hard aan het blokken zijn. Als je jouw leiding ziet, kan je hen dus altijd 
succes wensen voor hun komende examens. 

Kort samengevat: in januari zal het koud zijn maar mega gezellig. Zeker 
komen dus! 

Een stevige linker
 

- nyala

Totem

Groepsnummer
B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)

Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
info@reynaert-beatrijs.be

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van



Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Marmot
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

Eerst en vooral wensen we jullie namens de hele leidingsploeg onze beste wensen toe 
voor het jaar 2020 dat voor de deur staat. Zoals Nyala in het voorwoord reeds aanhaal-
de is het blok voor heel wat onder ons. Daarom houden we deze maand twee groeps-
activiteiten en onze traditionele schaatsvergadering zodat we allen tezamen een toffe 
zondag kunnen beleven. Vanaf de maand februari zitten we terug in onze respectieveli-
jke takken. 

Zondag 05 januari 2020
Ondertussen tot een traditie gegroeid binnen onze scouts- en gidsengroep: 
de schaatsvergadering. We spreken met z’n allen af om 09u30 aan de in-
gang van het Poseidonzwembad in Sint-Lambrechts-Woluwe (metro Tomb-
erg). Jullie mogen terug naar huis om 12u00. Zorg voor warme kleding en 
vooral handschoenen! Twee opties: 

— Ik neem mijn EIGEN schaatsen mee: dan breng je 5 EUR mee voor de inkom.
— Ik HUUR schaatsen: dan breng je 8 EUR mee voor de inkom+huur. 

Gelieve bij de aankomst meteen het inkom- (en huur-) geld aan de leiding te 
geven. Benadruk hierbij ook of je over je eigen schaatsen beschikt! 

Zondag 12 januari 2020
Het is al even geleden dat we nog eens een teambuildingsactiviteit gespeeld 
hebben met de hele groep. Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 
Zoals Nyala in het voorwoord zei: voorzie warme kledij en indien er sneeuw 
zou liggen, dan mag je een slee meenemen. 

Zondag 19 januari 2020
Volgend jaar zetten twee givers de grote stap richting leidingsploeg. Vandaag 
krijgen jullie al een voorsmaakje van hun ‘leidingskills’. Afspraak om 14u00 
aan de lokalen voor het grote Giverspel. De vergadering zit erop om 17u30. 
Ook wederom is warme kleding een must bij lage temperaturen! 

Zondag 26 januari 2020
Laatste zondag van de maand, geen vergadering. 

Zondag 02 februari 2020
Uitzonderlijk is er geen vergadering deze zondag omwille van de lesvrije week. 
De leiding geniet van een weekje vakantie na anderhalve maand studeren. 

Een stevige linker
Mol en Marmot




