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voorwoord
Beste ouders, (oud)leden en sympathisanten,

Het jaar zit er alweer bijna op… Maar niet voordat we van deze laatste 
maand een mooie afsluiter maken! December is voor sommigen onder jullie 
een minder leuke en stressvolle tijd omdat jullie examens moeten afleggen. 
Om deze minder leuke momenten tegen te gaan raad ik u allemaal aan om 
naar de vergaderingen van deze maand te komen om jullie zo een beetje te 
ontspannen na het studeren.

Verschillende klassieke scoutsvergaderingen staan op het programma van 
deze maand zoals filmavond en ons jaarlijkse wintermarkt. Wees zeker 
aanwezig want je wil deze vergaderingen niet missen! Neem op Filmavond 
gerust een warm dekentje mee voor de gezelligheid en trek warme kleren aan 
voor de wintermark.

In december gebeuren de meeste activiteiten op vrijdagavond zodat jullie van 
het weekend kunnen genieten met jullie families en om een beetje te kunnen 
studeren. Lees dus goed het vervolg zodat jullie weten wanneer jullie moeten 
komen (het zou jammer zijn om een supertoffe vergadering te missen …).
Na deze maand vol met pret, feestdagen, examens, cadeautjes en hopelijk een 
beetje sneeuw zien we elkaar terug in 2023 voor een nieuw scoutsjaar vol 
met leuke en originele vergaderingen. De vergaderingen zullen vanaf zondag 
8 januari opnieuw plaatsvinden.

De hele leidingsploeg wenst jullie heel gezellige en warme feestdagen!

Een stevige linker,

- Suricata
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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 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.’

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



Yoooo kapoentjes, het is de laatste maand van het jaar dus deze maand gaat 
het koud zijn buiten. Kom altijd warm aangekleed naar de vergaderingen. We 
zullen het deze maand zo gezellig mogelijk maken door vaak lekker warm bin-
nen te zitten samen.

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Zondag 04 december 2022
We beginnen deze maand met een Sinterklaasvergadering! We gaan, samen met 
de welpen, Sinterklaas gaan bezoeken. Kom zeker op tijd, warm aangekleed en 
met je MIVB-abonnement om 14u00 naar de lokalen. 

Vrijdag 09 december 2022
Vandaag is het filmavond! Het is super koud buiten, dus gaan we allemaal samen 
gezellig een film kijken binnen! Afspraak om 18u00, en vergeet zeker geen dekentje 
om je lekker warm te houden. Onze filmvertoning zal klaar zijn rond 20u00.

Vrijdag 16 december 2022
Van 18u30 tot 20u30 zal er vandaag een kleine wintermarkt zijn. Kom zeker op 
tijd en warm aangekleed want het gaat frisjes zijn! Jullie zullen ter plekke wel 
zien wat dit betekent ;-) .  

Zondag 25 december 2022
Het is de laatste zondag van de maand geen vergadering :( Geniet van jullie 
kerstvakantie!

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

Een stevige linker
De Kapoenenleiding

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Tamandua
Marie DELANGHE

0492/453896

Hamanku
Wout DECLERCQ
0474/018390

Beo



Bandar Log
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Welpjes! We zijn eindelijk december en dat betekent veel verschillende feestjes 
en veel leuke vergaderingen in heerlijke scoutssfeer.

Zondag 04 december 2022
Hoera hoera, Sinterklaas is eindelijk in Brussel aangekomen en we zullen hem 
bezoeken en nog veel andere dingen doen. We verwachten jullie als altijd aan de 
lokalen om 14u00 en vergeet jullie MIVB-abonnement kaart niet !

Vrijdag 09 december 2022
BRRR! Het is zooo koud buiten… Dat betekent dat het tijd is om lekker binnen te 
zitten met een warm dekentje voor filmavond. Neem dus zeker jullie dekentjes 
mee voor extra gezelligheid. Afspraak van 18u00 tot 20u00 aan de lokalen.

Vrijdag 16 december 2022
We gaan vandaag iets speciaals doen want deze avond is het wintermarkt met 
de hele scouts. We zeggen niks anders, de rest zullen jullie wel ter plaatse zien! 
We verwachten jullie om 18u30 aan de lokalen en jullie mogen opgehaald 
worden om 20u30. 

Zondag 25 december 2022
Laatste zondag van de maand én Kerstmis dus geen scoutsvergadering :( Geniet 
van jullie kerstvakantie en tot volgend jaar!

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

Een stevige linker
De Welpenleiding

Mor
Sterre BEZUIJEN

0468/464796

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Simia
Max GOLOV

0484/238324

Mang



wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag wolven!!! We beginnen aan de laatste maand van 2022… maar geen zor-
gen want er staan veel leuke vergaderingen op de planning. Tip: kom warm 
aangekleed naar de scouts want het is koud! ;)

Zondag 04 december 2022
December is de maand van veel lekkers en gezelligheid. Daarom gaan we vandaag 
in de lokalen wafels bakken en gezelschapsspelletjes spelen. Wie thuis een leuk 
gezelschapsspel heeft liggen mag dit zeker meenemen. Afspraak zoals gewoonlijk 
om 14u00 aan de lokalen.

Vrijdag 09 december 2022
Zoals elk jaar maken we het één vergadering in december lekker gezellig bij onze 
jaarlijkse filmavond. De filmavond is van 18u00 tot 20u00. Neem maar een 
dekentje mee voor extra warmte en gezelligheid.

Vrijdag 16 december 2022
Net zoals vorig jaar houden we dit jaar een wintermarktje aan de lokalen. Ben 
je benieuwd naar wat je gaat kunnen doen? Kom dan om 18u30 naar de lokalen. 
Vergeet niet dat het koud is dus doe warme kleren aan. De vergadering eindigt 
om 20u30.

Zondag 25 december 2022
Het is de laatste zondag van de maand dus er is geen scouts vandaag… Geniet 
van de vakantie en dan zien we jullie in 2023 terug!

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

Een stevige linker,
De Wolvenleiding

L
Sara GENNOTTE
0477/542991

Lowie
Max STEURS

0493/766245

Raksha
Helena WOYTE
0472/191649

Riki-Tiki-Tavi



jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Schattigste jonggivertjes! December is misschien wel één van de meest dyna-
mische maanden van het jaar… De examens komen dichterbij en natuurlijk 
ook de feestdagen en het gloednieuwe jaar. Daarom zullen de vergaderingen 
zoals elk jaar vrijdag plaatsvinden en niet zondag! Tot dan :)

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Vrijdag 02 december 2022
Om deze december deftig te beginnen zien we elkaar al de tweede dag van 
de nieuwe maand voor een vurige vergadering! Kleed je warm aan voor een 
amusante avond! We spreken af om 18u30 en wuiven jullie uit om 20u30...

Vrijdag 09 december 2022
Hopelijk houden jullie veel van films want vandaag is het filmavond in de lokalen! 
Wat we precies gaan kijken is nog een verrassing…  We verwachten jullie om 
20u00 en eindigen om 22u00. 
Vergeet niet om een dekentje of slaapzak (en eventueel kussen) mee te nemen 
voor de gezelligheid! 

Vrijdag 16 december 2022
De leiding is de mega overpriced en overvolle wintermarkt in Brussel een beetje 
beu dussss houden we er zelf één! Samen met heel de scouts houden we de 
warmste wintermarkt van het jaar! Jullie zijn zeer welkom van 18u30 tot 20u30.

Zondag 25 december 2022
Laatste zondag van de maand. Geniet van Kerstvakantie. 

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

Een stevige linker
De Jonggiverleiding

Lijster
Maxine OFILI
0484/702315

Hermelijn
Amira CRESSATO

0468/231043

Kaketoe



givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Bergduivel
Henri DELVILLE
0495/106960

Yo la team, het is weer de tijd van het jaar. Daarom gaan we in deze feest-
maand allemaal lekker gezellige avondactiviteiten doen om onze hartjes te ver-
warmen in deze koude periode. We hopen jullie allemaal te zien om er een leuke 
tijd van te maken. Groetjes, jullie favoriete leiders… 

Vrijdag 02 december 2022
Vandaag beginnen we al in thema en kunnen jullie een heuse verrassing 
verwachten voor de vergadering (omg echt spannend!). We spreken af om 18u30 
aan Centraal Station in de grote hal en vertellen jullie daar verder wat we gaan 
doen. De vergadering eindigt waarschijnlijk om 20u30, maar ligt zeker niet vast… 
Neem zeker 5 EUR mee!

Vrijdag 09 december 2022
Vandaag is het onze jaarlijkse filmavond. Neem zeker wat mee om het extra 
gezellig en comfortabel 
te maken, zoals een deken of kussen. Snacks en drinks voorziet de leiding zoals 
altijd. De vergadering begint om 20u00 en eindigt om 22u00 aan de lokalen.

Vrijdag 16 december 2022
De scouts organiseert dit jaar nogmaals een chaleureuse wintermarkt. Iedereen 
is welkom vanaf 18u30 tot en met 20u30. Wij gaan vanavond typische drankjes 
voorbereiden die we voor ons buitenlands kamp gaan verkopen (de boodschap 
is dus zeker komen!)

Zondag 25 december 2022
We genieten allemaal van de Kerstvakantie! Tot volgend jaar!

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

Een stevige linker
De Giverleiding

Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Suricata
Luigi CAPOBIANCO

0478/938265

Sitta



DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN LEUVEN

Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen. 
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).

OPENINGSUREN
dinsdag tot en met vrijdag: 14u tot 18u
zaterdag: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u
maandag en zondag gesloten

WAAR KAN JE ONS VINDEN
Diestsevest 92A - 3000 Leuven
016 23 55 25 - winkel.leuven@hopper.be - www.hopper.be 
Volg Hopper Winkel op Facebook.

foto: Dries Luyten


