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December 2021 

 

We zijn weer een maandje verder, hoog tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief! 
In deze donkere maand is koning winter heer en meester, kleed je dan ook 
warm aan als je naar de scouts komt. Want zelf nu blijven we zoveel mogelijk 
buiten spelen. 

 
In december valt er heel wat te vieren: we beginnen deze week met de komst van 
Sinterklaas! Wie weet brengt hij ook wat lekkers mee voor de brave kinderen onder 
ons.  
 
Maar december is voor velen ook de periode van examens. Daarom doen de oudere takken 
avondvergaderingen op zaterdag  van 19u tot 21u. Voor de jongere takken blijft de scouts 
gewoon op zondag.  

 
Verder mag een kerstfeestje ook niet ontbreken. Dit is voor iedereen op 
zaterdagavond. Kijk daarvoor zeker in het maandprogramma op de website, daar vind 
je ook de juiste uren terug.  
 

Tijdens de kerstvakantie zal het geen scouts zijn. Wij wensen jullie alvast een heel fijne vakantie! In 
januari is het de beurt aan de leiding om examens af te leggen, waardoor we voor iedereen 
avondvergaderingen op zaterdag organiseren.  
 
De lidkaarten zijn ook aangekomen. De leiding zal deze uitdelen. Hou dit zeker goed bij, want het is 
een bewijs dat je bij onze scouts aangesloten bent. Daarnaast krijg je hiermee ook 10 % korting in 
de Banier. Verder vindt je ook ons groepsnummer (B1401G) en je eigen lidnummer terug op je 
lidkaart.  
 
Onze ledentruien zijn besteld. Door de grote hoeveelheid aan bestellingen zal het iets langer duren 
voor we ze hebben. We verwachten ze in de tweede week van december. Een mailtje met de exacte 
ophaaldata en – info zullen jullie nog ontvangen. 
 
Verder willen we jullie er aan doen herinneren dat iedereen + 10 jaar verplicht is een mondmasker 
te dragen, als we binnen spelen. We proberen zoveel mogelijk buiten te blijven, maar we vragen 
dat iedereen dit toch meeneemt. Wie ziek is of een besmetting binnen het gezin heeft, blijft thuis 
(behalve bij een negatieve test)! 
 
Dat was het weer voor dit jaar, we zien elkaar graag terug in 2021! 
Alvast onze beste wensen voor het nieuwe jaar en warme kerstgroeten van de leiding en 
groepsleiding! 

 

https://www.scoutsboortmeerbeek.be/activiteiten/sint-op-bezoek
https://www.scoutsboortmeerbeek.be/nieuws/vergaderingen-december

