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6 December                                         De sint 

Vergeet zeker geen marsepein te verkopen! 
Aan u familie, bomma, buren, 
schoolvrienden… Dit is een ideaal 
kerstcadeau en u steunt de scouts in deze 
moeilijke tijden zodat we nog een topkamp 
kunnen organiseren. De marsepein zal dit 
jaar online te bestellen zijn 

Als u tak niet in deze krekel staat, geen paniek de 
leiding zal u zelf inlichten. Vragen? Op onze site 
bij contact vindt u al de informatie terug indien u 
de leiding van de tak wilt contacteren



 

 

WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
 
December, de laatste maand van het jaar… en wat voor een jaar! 

2020 gaan we nooit vergeten. 
 

Het was een jaar waarin we ons sociaal leven echt hebben leren 
waarderen. Maar ook een jaar waarin we beseften wat voor 

grote rol de scouts speelt in ons leven. De nood om af en toe goed 
te kunnen ravotten, spellekes te kunnen spelen, een gezellige 
avond aan het kampvuur te kunnen zitten, …, en vooral op 

kamp kunnen gaan. 
 

We hopen dat dit in 2021 allemaal weer mogelijk is. Tenzij het 
niet anders gaat, dan slaan we ons er samen door. Want als scout 

moet je het voorbeeld stellen in de maatschappij en de 
opgedragen regels zo goed mogelijk naleven.  

 
Wat er ook gebeurt, allemaal samen komen we door deze crisis 

die voor de jeugd vooral mentaal zwaar is. Wij staan altijd 
paraat. Wij willen het lichtpuntje zijn voor iedereen die er elke 

zondag naar uitkijkt om samen te kunnen zijn.  
  

Want wij missen jullie ook. 
 

 
EVENEMENTEN DEZE MAAND 

 
Omwille van corona kunnen wij helaas niets met zekerheid plannen. Hierdoor 

kunnen vergaderingen maar ook evenementen gewijzigd worden na 
aankondiging. We doen ons uiterste best om alles duidelijk naar jullie te 

communiceren. Alvast bedankt voor jullie begrip.  
 

We starten deze maand op 6 december met Sinterklaas! Omdat de sint niet 
meer van de jongste is, kunnen we het niet riskeren zijn gezondheid in gevaar 
te brengen. Daarom zullen we met de sint videobellen! Maar geen paniek: hij 

zal al zijn cadeautjes opsturen zodat wij ze aan jullie kunnen uitdelen!  
 

Marsepein kan je ook nog aankopen! Je zal echter eerst online moeten 
bestellen en betalen voor je de marsepein op de scouts kan komen afhalen. 

Meer informatie om te bestellen vind je op onze site! 
Maak hievoor zeker nog reclame bij vrienden en familie, we kunnen alle 
centjes gebruiken met de vele evenementen die niet kunnen plaatsvinden 

omwille van COVID-19. 
 
 
Ne stevige linker, 
De groepsleiding 



KREKEL KABOUTERS  
DECEMBER 

 
 
6 DEC : DE SINT 
10-12u30 

 
 Wie zoet is krijgt lekkers  

 Wie stout is de roe  
 

Je leest het goed. 
De Sint komt naar de scouts!! 

*Zijn jullie allemaal wel braaf geweest?* 
 

PS: Kom allemaal in P E R F E C T scoutsuniform. 
 
 

13 DEC : FAMILIEZONDAG 
De hele dag 
 

… Jammer… 
Vandaag is het geen scouts. 

Dit is dus het I D E A L E moment 
om met de familie te 

skypen/zoomen/snapchatten/… 
 
 
20 DEC : VERSIEREN 
10-12u30 
 

Om al in de sfeer van Kerst te komen, gaan we ons lokaal versieren. 
*Een Kerstboom hier, lichtjes en een slinger daar*  

 
 
27 DEC: KERSTFEESTJE 
19-21u  
 

All I want for Christmas is YOU  
We gaan gezellig samen Kerstmis vieren. 

Neem allemaal een cadeautje mee van max. €3 
 

*TIP: Een zelfgemaakt pakje is ook altijd leuk* 
 
 
Een stevige Linker, 
Jullie fantastische leiding 
Kobe, Senne, Laura en Eva 



Welpen December  

Zondag 6 december (10u-12:30u)  
vandaag komt onze lieve Sint langs om de brave 
kinderen te belonen. Maar ook om de stoute 
kinderen te straffen. Dus wees maar extra braaf!  

Zaterdag 13 december (18u-20:30u)  
de vakantie is begonnen en de feestdagen staan voor de duur. Dit is een 
drukke periode dus we gaan wat relaxen met gezelschapsspelletjes. 

 

Zondag 20 december (10u-12:30u)  
Het word al wat kouder maar dat 
houd ons niet tegen want wij gaan 
nog een mega tof bosspel spelen. 
Vergeet niet om je warm aan te 
kleden!   

 

Zondag 27 december (18u-20:30)  
Ons eigen mega tof kerst feestje. Neem allemaal 
een cadeautje mee van max 5€. En vergeet je 
goed humeur niet ☺ 

Een stevige linker van Marala, Ikki, Chill en Mang 



Jonggidsen december

Stevige linker  

DE LEIDING 



GiversDecember 
Zondag 6de   13-15:30u 

Joepi jeej, de Sint komt langs vandaag.  
Hopelijk is iedereen weer braaf geweest dit jaar !!! 

 

 

 

 

Vrijdag 11de 21-23u 

Vandaag verwachten we jullie in een smoking of een 
kleedje, kies zelf maar wie wat aan doet. Grote prijzen 

zullen er te winnen zijn op deze geweldige pokeravond. 
 

 

 

 

 

Zaterdag 19de   18:30-21:30u 

Kerst BBQ !!! Allemaal zeker komen het word heel 
gezellig. Neem zelf jullie vlezeke mee, en graag 4 
euro'tjes aub dan w8 er nog iets op jullie!! De rest 
voorzien wij.  
En bereid jullie voor op een onvergetelijke avond vol 
plezier. 

 

 

 

 

Zondag 27ste  

Vandaag blijven we lekker thuis om gezellig met de 
familie kerst te vieren.  

 


