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voorwoord
Beste Totemlezer, 

Hier zijn we weer! Hopelijk hebben jullie genoten van jullie vakantie en hebben 
jullie 2023 goed ingezet! Ook de scoutsvergaderingen zijn terug. Vergeet niet 
om jullie warm aan te kleden om het koude weer te trotseren en als het 
regent, neem je best een regenjas mee. 

Zie je dat er sneeuw ligt op een zondag? Trek dan je handschoenen aan en 
neem je slee zeker mee zodat we ons kunnen amuseren in het park!

We willen jullie er ook aan herinneren dat de data van het zomerkamp op de 
kalender staan. Je kan deze raadplegen via: https://www.reynaert-beatrijs.
be/kalender

Kapoenen: 24/07 > 30/07
Welpen en wolven: 21/07 > 30/07
Jonggivers: 18/07 > 30/07
Givers: ± 09/07 > 24/07 (onder voorbehoud)
Schrijf de data alvast in je agenda!

Er staan deze maand vooral groepsactiviteiten op het programma omdat 
sommige leiding nog in de examens zitten. We gaan ook schaatsen! Dat is 
zeker niet te missen :)

We wensen jullie allemaal een gelukkig 2023!

Een stevige linker,

- Labrador
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Contactgegevens

https://reynaert-beatrijs.be
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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

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


Allereerst wensen we namens de voltallige leidingsploeg iedereen een gezond, 
avontuurlijk en ….…….. (zelf  invullen ;)) jaar toe! Ook in 2023 zal de leiding 
zich 100% smijten om voor schitterende vergaderingen te zorgen. Aangezien 
een deel van de leiding examens heeft, staan er in januari drie fantastische 
groepsvergaderingen op het programma. Ontdek hieronder wat we gaan doen!

Zondag 01 januari 2023
Op deze eerste prachtige dag van het nieuwe jaar houden we geen vergadering. 
Geniet van de gezelligheid met familie of vrienden!

Zondag 08 januari 2023
Zoals ieder jaar is de eerste vergadering van januari onze schaatsvergadering! 
Afspraak met alle takken om 09u30 aan de ingang van het Poseidonzwembad 
in Sint-Lambrechts-Woluwe (metro Tomberg). Jullie mogen terug naar huis om 
12u30. 

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 9 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!
Vergeet geen warme kleding en handschoenen (VERPLICHT) mee te 
nemen! 

Zondag 15 januari 2023
Aangezien wij allemaal avontuurlijke mensen zijn die ervan houden om in het 
bos te ravotten, gaan we vandaag een groot bosspel spelen! Verwacht je aan 
spanning en sensatie want je zult het tegen andere takken moeten opnemen… 
Laten we ook allemaal hopen dat er sneeuw ligt zodat we een reuze sneeuwballen 
gevecht kunnen houden ;). Afspraak aan de lokalen op de normale uren.

Zondag 22 januari 2023
De givers zitten vaak al negen jaar bij de scouts. Daarom is het hoog tijd dat 
ze laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd. Ze voorzien voor jullie 
vandaag een  gigantisch groepsspel en zijn voor één dagje leiding. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugde, dus zeker afkomen is de boodschap!

Zondag 29 januari 2023
Laatste zondag van de maand waardoor we geen scouts hebben. De leiding legt 
de laatste examens af, dus een kaarsje branden voor goed geluk is altijd welkom!

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

Een stevige linker
Kaketoe en Sitta

Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

https://reynaert-beatrijs.be/afzeggen


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.
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