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December 2019 

 

We zijn weer een maandje verder dus hoogt tijd voor december! In deze 

donkere maand is koning winter heer en meester, dus kom altijd goed 
warm aangekleed naar de scouts zodat je zeker geen kou krijgt want we 

blijven steeds zo veel mogelijk buiten spelen. De Sint heeft vorige week 
wat vertraging opgelopen, maar niet getreurd! Hij blijft speciaal voor jullie 
nog enkele dagen langer in België en zal zondag een bezoekje brengen aan 

de scouts.  
 

Maar december is voor velen helaas ook de periode van examens. Daarom doen 
de oudere takken avondvergaderingen op zaterdag 7, 14 en 21 december (19u 
tot 21u). Voor de jongere takken blijft de scouts gewoon op zondag. Alle takken 

doen ook een kerstfeestje. Kijk daarvoor zeker in het maandprogramma op de 
website voor meer informatie in verband met de exacte data en uren.  

 
Op 22 en 28/29 januari zal het geen scouts zijn en kan iedereen lekker thuis 
genieten van de feestdagen. In januari is het de beurt aan de leiding om examens af 

te leggen, waardoor we voor iedereen avondvergaderingen op zaterdag organiseren. 
Vanaf 4 januari vliegen we er opnieuw in, met avondvergaderingen voor iedereen 

(omwille van de examens van de leiding). 
 
Onze kampplaats is nu ook eindelijk gekend! Dit jaar trekken we met zen allen 

richting Houthulst. Hierbij ook nog even de exacte kampdata: 
• Kapoenen: 19 tot 25 juli 

• Kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners: 19 tot 29 juli 
• Givers: 15 (of 14) tot 29 juli 

 

Dat was het dan voor dit jaar, we zien elkaar graag terug in 2020! 
Alvast onze beste wensen voor het nieuwe jaar en warme kerstgroeten van de leiding 

en groepsleiding. 
 

 
 

 

https://www.scoutsboortmeerbeek.be/nieuws/vergaderingen-december

