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Gelukkig nieuwjaar



voorwoord
Beste Totemlezer, 

Ja ja, het nieuwe jaar staat al weer voor de deur… Na een welverdiende kerst-
vakantie, een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar hebben we weer wat leuke 
vergaderingen voor jullie gepland! Op naar een energiek 2022! 

Ook in dit voorwoord herhalen we de opgelegde maatregelen nog eens:
• Voor de vergaderingen die buiten doorgaan zullen er geen mondmas-

kers verplicht worden. 
• Voor de vergaderingen die in een gesloten ruimte plaatsvinden moeten 

alle leden vanaf 6 jaar (Kapoenen - Welpen - Wolven - Jonggivers - Gi-
vers) een mondmasker dragen. 

Op zondag 9 januari zetten we onze traditie voort en gaan we indoor schaat-
sen te Poseidon, hierdoor moet iedereen vanaf 6 jaar een mondmasker mee-
nemen. 

De rest van de geplande vergaderingen zullen buiten doorgaan en zijn groeps-
activiteiten aangezien de meerderheid van de leiding hun examenperiode 
heeft. 

Vergeet ons ook zeker niet te laten weten op de website mocht je 
niet kunnen komen via ons  afzeggingsformulier. Warme truien, jassen, 
sokken,…  zijn een must om het koude januari-weer aan te gaan dus vergeet 
deze ook zeker niet! 

Vanuit de voltallige leidingploeg wensen we iedereen en gezond en gelukkig 
2022!

Tot snel :) !

Een stevige linker,

- sneeuwstormvogel
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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 


Welkom in 2022! We wensen jullie vanuit de voltallige leidingploeg een gezond, geluk-
kig en dromerig (zie ons jaarthema ☺) nieuw jaar toe. Deze maand kruipt een deel van 
de leiding achter de boeken waardoor jullie nog even moeten wachten met hun te zien. 
In de plaats daarvan krijgen jullie er wel drie fantastische groepsactiviteiten voor terug! 

Zondag 02 januari 2022
Vandaag geen scouts! We gaan gezamenlijk uitbuiken en even ontspannen na die 
vele feesten. 

Zondag 09 januari 2022
We gaan schaatsen! Afspraak met alle takken om 09u30 aan de ingang van het 
Poseidonzwembad in Sint-Lambrechts-Woluwe (metro Tomberg). Jullie mogen te-
rug naar huis om 12u15. Zorg voor warme kleding en vooral handschoenen! 

Voor wat de schaatsen betreft zijn er 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!
HEEL BELANGRIJK: Vanaf 16 jaar dien je in het bezit te zijn van het COVID 
Safe Ticket (CST) en je FYSIEKE ID-kaart mee te nemen!

Zondag 16 januari 2022
Het is al even geleden dat we een groot groepsspel hebben gespeeld, maar daar 
brengen we vandaag verandering in! Afspraak op de gewone uren aan de lokalen. 
Voorzie warme kledij en indien er sneeuw zou liggen mag je een slee meenemen.

Zondag 23 januari 2022
Volgend jaar komen de laatstejaars givers de leidingploeg versterken. Om hun 
leidingskills te trainen organiseren ze vandaag met hun medegivers het Grote gi-
versspel! Kom van 14u00 tot 17u30 ontdekken wat ze voor jullie in petto hebben.

Zondag 30 januari 2022
Laatste zondag van de maand, geen vergadering! De leiding is bezig met de 
laatste loodjes voor de examens. Laten we allemaal een kaarsje branden om hun 
succes te wensen!

Kleine reminder: 
• Op 20/02 houden we een daguitstap van ± 10u tot ± 18u. Meer info volgt in 

de Totem van februari. Wij rekenen op een talkrijke opkomst!
• Deze en de overige data kan u raadplegen op https://reynaert-beatrijs.be/

kalender.

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



