
 Gegroet JV en ouder!  

 

Wegens de stijgende coronacijfers willen wij als leiding vragen om naar ELKE 

vergadering een mondmasker mee te nemen. We willen de veiligheid garanderen 

dat niemand besmet geraakt. Ook doen we alle activiteit zo veel mogelijk buiten 

(tenzij het écht niet anders kan omwille van de weersomstandigheden). Dus kleed u 

naargelang de weersomstandigheden (beter te warm dan te koud)! 

 

Ook willen we jullie vragen om bij eventuele ziekte of symptomen NIET naar de vergadering te 

komen of eventueel een zelftest af te leggen. We willen absoluut vermijden dat het virus kans krijgt 

om anderen te besmetten tijdens de scoutsactiviteiten!  

 

 

Zaterdag 8 januari 

Via deze weg willen we jullie nog eens een héél prettig 2022 wensen. Maar spijtig genoeg moeten 

jullie nog een weekje wachten op een vergadering. De leiding heeft het heel druk met studeren 

voor de moeilijke examens, maar vanaf volgende week zijn we terug paraat!  

  
Zaterdag 15 januari 

Vandaag bouwen we de scouts om tot een echte cinema! Omdat we dit buiten moeten 

organiseren, vragen we jullie om een warm dekentje/slaapzak mee te nemen. Zo blijven jullie 

warm tijdens de film! 19.00u – 21.00u op de scouts! 

Zaterdag 22 januari 

Zet jullie beste pokerface op en haal je coolste zonnebril maar boven: vandaag spelen we casino! 

We gaan zien wie van jullie het best kan bluffen, of gewoon het best kan gokken. 19.00u – 21.00u 

op de scouts! Trek uw mooiste kostuum maar aan!   

Zaterdag 29 januari 

Wij hopen dat jullie het verschil tussen links en rechts nog goed hebben onthouden. Voor meer 

info verwachten we jullie van 19.00u – 21.00u op de scouts! (Trek uw wandelschoenen maar aan). 

 

 

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de 

vergaderingen. Hopelijk tot op de volgende vergadering!   

Een stevige linker, de leiding  
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