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Een nieuw jaar staat voor de deur! Hopelijk hebben jullie - ondanks de maatre-
gelen - toch van een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar kunnen genieten 
in jullie gezellige bubbel. Ook met de scouts vliegen we 2021 in en hebben we 
vele toffe activiteiten voor jullie in petto! 

Voor de jonggivers en givers zijn er, jammer genoeg, tot zeker 15 januari geen 
real life vergadering. Hopelijk komt daar snel verandering in! De kapoenen, 
welpen en wolven hebben voorlopig normale vergaderingen op de gewone 
uren. Velen van onze leiding hebben deze periode ook examens en moeten 
blokken. Daarom zullen er deze maand vooral groepsvergaderingen zijn.

Voor de praktische organisatie van de vergaderingen hanteren we voor de 
kapoenen, welpen en wolven hetzelfde principe als in december. De kapoe-
nen en welpen spreken elke keer om 14u af aan de nieuwe lokalen. De wolven 
starten hun vergadering aan de oude lokalen. De vergadering eindigt voor 
iedereen om 17u30. Kapoenen en welpen aan de nieuwe lokalen en wolven 
aan de oude lokalen. De jonggivers en givers kunnen in de totem elke keer 
lezen waar ze afspreken.

Doe de komende zondagen zeker warme kleren aan om het koude weer van 
januari te trotseren ;) Wij hopen jullie snel terug te zien!

Een stevige linker

- labrador
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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

https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Joepie, 2021 is aangebroken! We wensen jullie vanuit de hele leidingsploeg een warm 
en gezond jaar toe. We starten ons jaar niet helemaal in schoonheid aangezien onze 
jaarlijkse schaatsvergadering dit jaar helaas niet kan doorgaan door, jullie raden het al, 
corona. Niet getreurd, we hebben een aantal gezellige zondagen op het programma 
staan! Lees zeker de totem door want hij is deze maand voor iedereen van toepassing. 

Zondag 03 januari 2021
We houden vandaag geen vergadering maar staan er volgende week wel met veel 
enthousiasme! Brandt ook gerust een kaarsje voor de hard studerende leiding die 
deze week start met de examens. . 

Vrijdag 08 januari 2021
De jonggivers en givers hebben deze week hopelijk voor de laatste keer een 
online vergadering. De vergadering start om 19u30 en loopt tot 20u30. Een linkje 
voor het gesprek volgt via mail. @Jonggivers blijkbaar zijn/is de mol(len) onder 
jullie nog niet gevat… Jullie hebben nog tot vandaag de tijd om zo veel mogelijk 
opdrachten uit te voeren! Kijk voor meer info op de totem van december.

Zondag 10 januari 2021
Vandaag spelen de kapoenen, welpen en wolven een mega groepsspel. De ide-
ale gelegenheid om na de vakantie je vriendjes terug te zien! In het voorwoord 
kan je terug vinden waar elke tak afspreekt. 

Zondag 17 januari 2021
Deze week mogen de jonggivers & givers (hopelijk) terug een vergadering in 
de lokalen houden! De leiding kan niet wachten om iedereen terug te zien! De 
givers krijgen direct de kans om zich in de schoenen van de leiding te plaatsen. 
Ze organiseren deze vergadering een super leuk verassingsspel voor zowel de 
kapoenen, welpen en wolven. 

De jonggivergroep speelt vandaag bal en plein spelen. +12 jarige vergeet jul-
lie mondmasker niet! De givers spreken om 14u00 af aan de oude lokalen. De 
jonggivers starten en eindigen hun vergadering aan de trappen van de kerk 
(Onze-Lieve-Vrouw-van-Vogelzang). 

Zondag 24 januari 2021
Brrrrr…. deze week spelen de kapoenen, welpen en wolven een ijskoud winter-
spel. Kleed je lekker warm aan en dan kunnen we samen de koude verslaan! Nog 
een laatste geheimpje… Wie weet kom je deze week nog een aantal oude bek-
enden tegen… 

De givers en jonggivers krijgen vandaag hun filmavond van december nog te 
goed. Neem zeker een dekentje mee om het lekker knus te maken! De leiding zal 
voldoende snacks en een drankje voorzien! Ze spreken om 14u af aan de trappen 
van de kerk. Na de film mogen ze onmiddellijk naar huis. 

Laat zeker via het afzeggingsformulier op de website weten als je niet kan 
komen.

Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen.php



