
Maanbrief December 
 

Vrijdag 30 november 
CINEMA VERGADERING! 

Vanaf deze vergadering gaan de vergaderingen door op vrijdagavond. Dit omdat wij als ijverige 

studenten natuurlijk examens hebben te maken binnenkort. 

De eerste vrijdagvergadering beginnen we alvast met een filmavond. Hierbij zullen we het lokaal 

omtoveren tot een ware homecinema. De film zal de avond zelf nog verkozen worden. Wij voorzien, 

zoals in een echte cinema, versnaperingen en iets om te drinken om jullie hongerige magen te stillen. 

Wij verwachten jullie om 18u30 op ons scoutslokaal. De vergadering zal gedaan zijn om 20u30. 

 

Vrijdag 7 december 
SINTERKLAAS OP BEZOEK! 

Vandaag krijgen we hoog bezoek op de scouts: Sinterklaas komt hoogst persoonlijk eens kijken of er 

op onze scouts stoute kindjes zijn, ondanks zijn overvolle agenda 

Wij verwachten jullie alweer om 18u30 op ons scoutslokaal. De Sint vertrekt om 20u30 terug om op 

zijn gemak weder te naar Spanje, na enkele drukke weken. 

 

Vrijdag 14 december 
DETECTIVES VERGADERING! 

Vandaag hebben wij jullie hulp nodig bij een zeer delicate zaak. Er zijn voorwerpen verdwenen uit 

ons scoutslokaal. Gelukkig hebben de boeven een spoor nagelaten. Nu is het jullie taak dit spoor te 

volgen en de zaak uit te dokteren zodat we de daders kunnen pakken. 

De zoektocht gaat van start om 18u30 en zal afsluiten om 20u30 op het lokaal. 

Vergeet zeker jullie zaklampen niet!!! 

 

Vrijdag 21 december 
AVONDSPELLETJES VERGADERING! 

Deze avond zullen we nog eens goed ravotten zoals we dat gewoon zijn op de scouts, nu we toch 

gewend zijn aan de vrijdagavond vergaderingen. Best warme kleren aandoen om de nachtelijke kou 

te trotseren, aangezien we vooral buiten zullen spelen. 

Jullie worden terug verwacht vanaf 18u30 t.e.m. 20u30 op het scoutslokaal. 

 

 



Vrijdag 28 december 
GEEN VERGADERING! 

Vanwege de feestdagen worden jullie niet verwacht op het lokaal. 

Wij wensen jullie een vrolijke kerst en een scoutesk nieuwjaar! 


