
Maandbrief Januari 2020 
 

Eerst en vooral willen we iedereen een zeer gelukkig en scoutesk nieuwjaar wensen! Wij kijken al 

uit naar een (extra) lang jaar vol avontuur en vriendschap! 

De leiding heeft jammer genoeg nog steeds examens gedurende de volledige maand januari dus 

zullen niet alle vergaderingen zondag vallen. Gelukkig zijn er vrijdag en zaterdag om ons te redden! 

Zaterdag 11 januari 

Gouwfilm! 
Deze zaterdag is er weer onze jaarlijkse 

gouwfilm! Hierbij kijken we met alle scoutsen 

van onze gouw samen naar een spannende film! 

We kunnen nog niet zeggen welke het is maar 

weten wel al dat het een knaller wordt…  

We spreken om 9u40 af aan de voorkant het 

Belgacom-gebouw in Gent (Doornsteeg 2-38, 

9000 Gent). De film is rond 12u gedaan dus 

rond 12u15 zullen we normaalgezien terug op 

dezelfde plek staan. Gelieve allemaal 2,50 Euro 

mee te nemen voor de organisatie en het 10-

uurtje. 

 

Vrijdag 17 januari 

Nachtspel vergadering! 
Aangezien we voor de kerstvakantie deze vergadering hebben moeten overslaan vanwege wat 

moeilijkheden met de filmvergadering zullen we deze super spannende, intensieve en spetterende 

vergadering gewoon nu doen! Trek dus allemaal jullie perfecte camouflage aan en neem jullie 

zaklampen mee want we trekken eropuit! Zorg dus ook voor lekker warme kledij want we zullen heel 

de avond buiten spelen! 

 

Om 18u30 begint onze nacht-operatie de 

speciale uitvalsbasis: Ons lokaal. Rond 

20u30 zal deze voltooid zijn!  

Tot dan! 

 

 

 



Zondag 26 januari 

Decennium vergadering! 
Vandaag vieren we het feit dat er een nieuw decennium aangebroken is en er weer tien jaar vol 

scoutsavonturen op ons staan te wachten! We zullen ons voorbereiden op alles wat de golden 20’s 

ons te bieden hebben. 

Deze vergadering zal iets langer duren aangezien onze nieuwjaarreceptie pas om 17u30 begint. 

Daarop zijn jullie natuurlijk allemaal meer dan welkom! 

We beginnen dus om 14u en zullen om 17u30 afsluiten.  

 

 


