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Februari 2022 

 
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op! Hoog tijd om te 
kijken wat er in februari op de planning staat. 
 
Het eerste weekend van februari (6/02) zal het geen scouts zijn. De 

leiding vertrekt samen op skivakantie om even uit te rusten na de examenperiode. Vanaf 
zondag 13 februari zien wij jullie heel graag terug op de scouts! De scouts gaat dan weer 
gewoon door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld op de site/ via mail. Kijk dus zeker naar 
het maandprogramma!  
 
Februari staat altijd voor schaatsen met de scouts. Wegens beperkte toegang zal dat dit jaar 
niet lukken. Wij hebben wel iets anders voorzien: een VERRASSINGSWANDELING!!! Hou onze 
site en Facebookpagina in het oog om meer te weten te komen. 
 
Jammer genoeg is Corona nog steeds niet verdwenen en moeten we nog altijd enkele 
maatregelen toepassen. Welke dit nu juist zijn, kan je terug vinden op de site van scouts en 
gidsen Vlaanderen. Wij willen wel vragen dat iedereen (+6j) elke zondag een mondmasker 
meeneemt! 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/corona?fbclid=Iw
AR0NqEXHbIYFhZbwNedel_ySdutNhB3kbyRLJDWkus6528NSiAYaHgSdJWY  
 
Verder geven we jullie graag al wat info over het kamp, zodat jullie deze data kunnen 
vrijhouden.  
Het kamp zal doorgaan van: 

- 17 tot en met 23 juli voor de kapoenen 
- 17 tot en met 27 juli voor kabouters, welpen, jv’s en jogi’s 
- 13 tot en met 27 juli voor givers 

Dit jaar gaan we nog een op kamp naar de Ardenne, meer bepaald naar Moyen een 
deelgemeente van Chiny. Meer info volgt later! 
 
Op zondag 20 februari organiseert Jin’ 04 hun jaarlijkse ontbijtpakketten. Je kan genieten van 
een heerlijke mand met broodjes, vers fruit, yoghurt, drankjes en nog zo veel meer. Hierbij 
steun je de Jin op hun buitenlands kamp!  
Een ontbijt kost 10 euro per persoon (8 euro per kind). Wie het graag nog wat feestelijker wil 
kan ook een fles cava bestellen aan 12 euro. De ontbijtpakketten worden thuis geleverd 
(+2euro) of je kan ze komen afhalen aan de scouts tussen 7u en 13u.  
 
Inschrijven kan door het inschrijvingsstrookje (op de flyer) samen met het geld af te geven 
aan de Jins of de (Jin)leiding. Daarnaast kan je ook inschrijven door te mailen 
naar jinleiding@scoutsboortmeerbeek.be of via volgend forum: 
https://forms.gle/dEFuSsUire6W5Qtv7 en het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE41 
7390 1342 5710 of via volgend  
Meer info op de flyer, het facebookevent of op deze pagina. 
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Warme wintergroeten van de leiding en groepsleiding 
Nog vragen of problemen? Mail naar groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 
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