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voorwoord
Ho ! Ho ! Ho ! 

De lichtjes branden. Wanneer ik binnenkom is het warm. Deze keer niet en-
kel van de chauffage, ik krijg het ook warm door de hartverwarmende sfeer. 
Alle kinderen komen stillaan binnen en maken plaats voor elkaar. Ze zitten te 
popelen om allemaal onder een warm deken te kruipen. Kom jij er ook bij? 

December, oh, december, een mooie maand, vaak vol modder, maar ook 
met de gezelligste vergaderingen. Naast onze welgekende filmavond en het 
geweldig kerstfeestje is er nog een laatste ‘gewone’ vergadering voor 2022. 
Maar let op! De data verschillen per tak dus als je naar de juiste film wil 
kijken, een goed feestje wil bouwen en aan een abnormaal leuke laatste ver-
gadering wil deelnemen: lees dan zeker aandachtig verder! 

Daarnaast willen we nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Al-
lereerst hebben we een nieuwe tweede handswinkel gelanceerd op onze 
website! Alle praktische informatie kunt u nalezen via volgende link: https://
reynaert-beatrijs.be/tweedehands. Wie weet vind je er een nieuw kerst-
cadeau.

Vervolgens zijn er ook nieuwe coronamaatregelen voor het jeugdwerk die wij 
vanaf nu volgen:
• Bij de WOL + JG + GV geldt een mondmaskerplicht bij binnen activi-
teiten (tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de activiteit);
• De groepen worden beperkt tot maximaal 50 personen (exclusief de 
begeleiding);
• We zetten maximaal in op ventilatie van de ruimtes; 
• Wie ziek is of een risicocontact heeft opgelopen blijft thuis.

Tot slot willen we vragen om ons te verwittigen bij afwezigheid via het 
afzeggingsformulier op de website: https://reynaert-beatrijs.be/afze-
ggen. Op deze manier kunnen wij onze activiteiten aanpassen op basis van 
de opkomst. 

In december denken we graag, daarom dus een raadseltje: welk ijs smelt niet? 

Een stevige linkerhandschoen, 

- mus
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Groepsnummer
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District

Brussel
Gouw
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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

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


Regenboogvis
Ines BAKELANDT

0486/304841

Brrr, december is aangebroken. De maand van de Sint, de Kerstman en de vele lichtjes. 
Kleed je warm aan, liefste kapoentjes, en geniet van de laatste vergaderingen van 2021.

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Labrador

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 05 december 2021
Oh nee! Sinterklaas is zijn grote boek kwijt!! Helpen jullie de pieten om het terug 
te vinden? Zonder dat boek kan de Sint morgen geen pakjes komen brengen… We 
verwachten jullie vol enthousiasme om 14u aan de lokalen.

Zaterdag 11 december 2021
Vanavond is het filmavond!! We gaan het lekker gezellig maken met een leuke 
film. Jullie mogen zeker ook een dekentje meenemen voor de extra gezelligheid. 
Afspraak van 18u tot 20u30 aan de lokalen.

Vrijdag 17 december 2021
Benieuwd naar de verrassing die jullie te wachten staat? Kom dan zeker naar het 
kerstfeestje van 18u30 tot 20u30. Sfeer, gezelligheid en muziek zijn gegarandeerd! 
Tot dan!!

Zondag 26 december 2021
Vandaag is er spijtig genoeg geen scouts. Geniet van de feestda-
gen en tot volgend jaar :)

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

Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Rivierdolfijn
Max STEURS

0493/766245

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen


Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Kigo

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Brrrr het is koud! Kom jij je ook deze maand verwarmen met de hartverwarmende 
scoutssfeer?

Zondag 05 december 2021
Spannend, het is de laatste zondagse vergadering van het jaar. Vraag je je af wat 
we gaan doen? Kom dan zeker om 14u naar de lokalen af met een lege wc rol!

Zaterdag 11 december 2021
De lichtjes branden. Wanneer je binnenkomt, is het warm. Deze keer niet enkel 
van de verwarming, maar je gaat het deze vergadering warm krijgen door de 
massa’s sfeer. Alle welpen komen stilaan binnen en maken plaats voor elkaar. Ze 
zitten te popelen om allemaal onder een warm deken te kruipen. Kom jij er ook 
onder voor de film begint? De filmavond loopt van 18u tot 20u30 aan de lokalen.

Vrijdag 17 november 2021
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waaaar is dat feestje? In de lokaleeeen!!!! 
Vanavond is het kerstfeest, van 18u30 tot 20u30. Breng zeker en vast je goed 
humeur mee :)

Zondag 26 december 2021
Geen vergadering. Dag Sinterklaasje, daag daag, dag leiding, daaag daaag, dag 
2021, daag daag! Tot volgend jaar leuke welpen!

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

Een stevige linker
De Welpenleiding

Hati
Sterre BEZUIJEN

0468/464796

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen


Beo
Amira CRESSATO

0468/231043

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Rama

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, vakantie!!! Het is eindelijk weer december, maar 
eerst nog enkele superleuke vergaderingen. Deze maand zullen we vooral binnenzitten 
maar gezien de huidige COVID-19 toestand zullen we de lokalen steeds goed verluch-
ten, geen zorgen! Jullie mondmasker moeten jullie helaas wel elke keer aandoen als we 
een activiteit binnen houden! 

Sahi
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Baloe
Luigi CAPOBIANCO

0478/938265

Kaa
Maxine OFILI

--

Zondag 05 december 2021
Deze vergadering gaan we een groot Bingo-spel spelen en we gaan zien we er 
het snelste kan winnen! We spreken zoals gewoonlijk af om 14u aan de lokalen.

Zaterdag 11 december 2021
Deze zaterdag hebben we onze traditionele filmavond! We gaan samen een leu-
ke film kijken. Als jullie een voorstel voor een film hebben, mag je dit zeker op 
voorhand laten weten aan de leiding. Neem zeker ook een dekentje en/of kussen 
mee om het lekker warm en gezellig te maken. Afspraak van 18u tot 20u30 aan 
de lokalen.

Vrijdag 17 december 2021
De laatste vergadering van 2021 dus we gaan er een leuk feestje van maken. 
En geen normaal feestje, maar een KERST-feestje! Als je wil weten wat we gaan 
doen, moet je zeker komen want dat blijft nog een verrassing! Het feestje vindt 
plaats aan de lokalen, van 18u30 tot 20u30.

Zondag 26 december 2021
Het is kerstvakantie! Deze week is er geen vergadering, we zien jullie terug in 
2022!!!

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

Een stevige linker,
De Wolvenleiding

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
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Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Hey allerliefste jonggivertjes! Omdat jullie examens hebben, houden we de vergaderin-
gen deze maand op vrijdagavond. Super veel succes me studeren en hopelijk kunnen jul-
lie deze maand vaak komen! Vergeet zeker niet om je mondmasker elke vergadering 
mee te hebben! Wanneer we binnen zijn zetten we die altijd op!

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Sneeuwstormvogel
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

Vrijdag 03 december 2021
Kijken jullie ook al sinds het begin van het schooljaar uit naar Kerstmis? Hebben 
jullie evenveel zin om te smullen van de typische kerstkoekjes van oma of opa? 
Zorg dan dat je er bent vanavond aan de lokalen, van 19u-21u30, want we gaan 
mega fancy en super originele peperkoekenhuisjes bouwen! Smullen!!!

Vrijdag 10 december 2021
Vanavond houden we onze jaarlijkse filmavond, dus breng jullie dekentjes maar 
mee voor de extra gezelligheid. Welke film we gaan kijken is nog een verrassing 
:) Afspraak van 19u tot 21u30 aan de lokalen.

Vrijdag 17 december 2021
Kerstfeestje!!! Dit jaar hoef je geen cadeaus mee te brengen, maar kun je wel 
massa’s lekkere prijzen winnen… als het lot je gunstig gezind is ten minste… Af-
spraak van 18u30 tot 20u30 op een locatie die voor jullie nog onbekend is! Via 
mail ontvangen jullie ouders de nodige informatie ;-)

Zondag 26 december 2021
Zalige kerstdagen aan jullie gewenst! Geniet van de rust die de vakantie brengt 
en we zien elkaar weer in 2022 :)

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

Een stevige linker
De Jonggiverleiding

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Saluki
Helena WOYTE
0472/191649

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
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Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Kauw

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Tagoean
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Beste Givers, Kerstmis komt eraan! Helaas hebben jullie deze periode heel wat examens 
te maken, maar daarna komt gelukkig het lekker eten, cadeautjes en gezelligheid in 
overvloed! Daarom hebben wij besloten tijdens deze studieperiode het aantal vergade-
ringen te verminderen om u meer tijd te geven. Maar dat is geen reden om geen leuke 
activiteiten te doen! *Vergeet geen mondmasker naar elke vergadering te brengen*

Vrijdag 03 december 2021
Jullie hebben in oktober en november heel goed gewerkt om geld in te zamel-
en! Daarom trakteert de leiding jullie na het biljarten op een andere discipline; 
Bowlen! Pak je beste schoenen (dat is niet waar, we krijgen ze ter plekke) en je 
goede humeur bij de Crosly Bowling die zich vlakbij het Centraal Station bevin-
dt om 19:00 stipt (eindigt rond 21:30)! 

Adres: Keizerslaan 36, 1000 Brussel

Vrijdag 10 december 2021
Vanavond is het filmavond! Popcorn en frisdrank zullen beschikbaar zijn om te 
genieten van de film die jullie de week ervoor hebben gekozen. Om 19.00 uur 
verwelkomen we jullie aan de scoutslokalen om een film te bekijken die jullie 
niet zal teleurstellen! Neem ook een deken en/of een kussen mee om in optimale 
omstandigheden van de film te kunnen genieten. 
!Telefoons moeten op vliegtuigstand gezet worden!

Vrijdag 17 december 2021
Ho Ho Ho! (slechte imitatie van de kerstman). Vanavond vieren we 24 december 
voor zijn tijd! Inderdaad, we gaan kerstavond alvast vieren. We houden een Secret 
Santa waarbij je een naam krijgen van een persoon aan wie je een geschenk ter 
waarde van +- vijf euro moet kopen of maken. Zorg voor een persoonlijk cadeau 
(snoepgoed is een beetje te gemakkelijk als cadeau en daarom niet aanbevolen)! 
Meer info zal gecommuniceerd worden via de Instagram
groep die we hebben. Afspraak om 18u30 aan de oude lokalen,de activiteit zal 
eindigen rond 20u30.

Zondag 26 december 2021
Het is Kerstvakantie! Haal het beste uit je vakantie met je familie en vrienden, dat 
is super belangrijk! Hopelijk zijn examens goed gelopen!

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

Een stevige linker
De Giverleiding
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