
Maandbrief december 2019 
 

Vanaf december vallen de vergaderingen op vrijdagavond van 18u30 tot 20u30 i.p.v. op 

zondag.   

Vrijdag 6/11 

Sinterklaasvergadering!  
Zie ginds komt de stoomboot… 

Sinterklaas is terug in het land en ook dit jaar heeft hij ons 

beloofd van eens langs te komen op ons nederige lokaaltje. 

Vergezeld van zijn pieten zal hij komen kijken of die 

sloebers van kapoenen zich dit jaar goed gedragen hebben. 

Ook liet hij ons weten dat de pieten een gloednieuwe zak 

hebben gekregen. Dit wil zeggen dat er dus extra veel 

snoepgoed en lekkers in past maar natuurlijk ook plek in 

is voor extra veel stoute kindjes…  

Kom dus allemaal om 18u30 naar ons lokaal om te kijken 

wie zoet was en wie de zak in vliegt! 

De Sint vertrekt om 20u30 terug om de stoomboot te halen. 

 

Vrijdag 13 

december 

Cinema vergadering! 

Die weken in december kunnen voor iedereen lastig 

worden. Het is koud buiten, er is veel werk op school, er 

zit al bijna een volledig jaar in onze achterzak, … Daarom 

houden we vrijdag een rustige vergadering met een film 

van topkwaliteit om alle stress en vermoeidheid even te 

vergeten. Een leuke film, Popcorn, een drankje en 

aangenaam gezelschap zullen ons lokaal in een echte 

cinema omtoveren! 

De zaal ‘Lokaal Sint-Lieven’ opent haar deuren om 18u30 

en sluit weer om 20u30!  

 

 
 

 



Vrijdag 20 december 

Nacht-operatie vergadering 

Vanavond spelen we al onze 

favoriete nachtspelen. Sluipen, 

verstoppen, zoeken, lopen, 

camoufleren… Trek al je warme 

kleren aan en neem je camouflage 

gerief mee zodat wij jullie niet 

meer kunnen zien staan. Je zal het 

kunnen gebruiken om spelen 

succesvol mee te spelen! 

Zoals gewoonlijk van 18u30 tot 

20u30 op ons lokaal. 

 

 

 

Hiermee zit ons scoutsjaar er weer op. Het was alweer een jaar vol avontuur, vriendschap 

en plezier! Wij kijken al uit naar 2020 om samen een nieuw decennium aan scoutsavonturen 

in te zetten!   

De vergaderingen worden eind januari, na onze examens, hervat. Fijne feestdagen en tot 

dan!  

 

 


