
                                 
 

Beste ouders en leden 
 
Met het einde van de zomervakantie in zicht, vol mooie herinneringen beginnen we in 
september aan het nieuwe scoutsjaar. Het leidingteam heeft er alvast zin in! We starten op 
zaterdag 7 september met de doop. 
 
Om jullie in te schrijven voor het nieuwe scoutsjaar, zou het gemakkelijk zijn als jullie de 
brief in de bijlage ingevuld meebrengen. Zo beschikt de leiding al meteen over de juiste 
gegevens van jullie zoon/dochter. Gelieve het verzekeringsgeld: 40 euro in de loop van 
september te storten op de scoutsrekening: BE12 4543 0966 5192 met als mededeling: voor- 
en achternaam,  geboortedatum en tak waarin uw kind zit.  
 
In het begin van het scoutsjaar zijn er niet alleen de vergaderingen van 14u tot 16u, noteer 
volgende data alvast in jullie agenda: 

 Zaterdag 7 september gaan we onmiddellijk van start met de doop voor leden die 
overgaan naar een andere tak. Deze gaat door van 13u tot 16u aan het stationnetje 
van Eisden. Leden die gedoopt worden dienen oude kleren aan te doen. Ook als je 
niet gedoopt wordt, ben je welkom! 

 Zaterdag 14 september vindt de vriendjesdag plaats van 14u tot 16u. Dat betekent 
dat we weer op zoek gaan naar veel nieuwe scoutsgezichtjes. Hiervoor kunnen we 
jullie hulp wel gebruiken. Is er misschien een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, 
buurjongen of buurmeisje dat ook eens wil proberen? Laat hem of haar zeker 
meekomen met uw zoon of dochter.  

 Op zaterdag 21 september is er GEEN Scouts. We organiseren dan ons jaarlijks 
volleybaltoernooi. Hieronder vinden jullie een uitnodiging en de nodige info.  

 Op zaterdag 5 oktober gaat de leiding op vormingsweekend. Dan is er GEEN scouts.  

 Zaterdag 12 oktober komt tussen 13u en 13.45u de scoutsshop langs in het lokaal. 
Voor een nieuw hemd, sjaaltje, trui, teken… kan je hier terecht. Hierna is er scouts 
van 14u tot 16u voor alle takken. 

 De jaarlijkse Halloween vierdaagse gaat door van donderdag 31 oktober t.e.m. 
zondag 3 november. 
 

 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er voor de jong-givers en givers scouts tot 17u. 
 
Verdere up-to-date info en de takspecifieke agenda vinden jullie altijd op onze scoutssite: 
www.scoutseisden.be of op onze Facebookpagina “Scoutsgroep Mastentop Eisden”. Neem 
geregeld een kijkje!  
 
Met vriendelijke scoutsgroeten 
De hoofdleiding 
Aeron, Pieter, Dieter, Laurien 
 
 
 
 
 
 

http://www.scoutseisden.be/


          
  
 

Uitnodiging volleybaltoernooi 2019 
 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook dit jaar het volleybaltoernooi van Scouts Mastentop 
Eisden plaats!  
Dit zal doorgaan op 21 september 2019. 
 
Heb je zin om een ploegje te vormen met andere ouders, vrienden of familie, schrijf je dan 
zeker in! Dit kan door een mailtje te sturen naar leinders.laurien@hotmail.com. 
 
Geen sportieveling? Dan ben je nog altijd welkom om te komen genieten van een hapje en 
een drankje! 
Na het toernooi is er de mogelijkheid om nog iets drinken op het plein.  
Voor de kleinsten onder ons zal er kinderanimatie voorzien zijn. 
 
Het inschrijvingsgeld per ploeg (minstens 6 personen) bedraagt €25. 
Ploegen dienen zich aan te melden om 10u en kunnen inschrijven tot 10.30u. 
 
De leiding kijkt er alvast naar uit! 
Tot dan! 
 
Bekijk zeker ook ons Facebookevenement op onze Facebookpagina: “Scoutsgroep 
Mastentop Eisden” 
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