
 

 

 
 

Beste ouders en leden 

 
Allereerst onze beste wensen voor 2022! Hopelijk gaan we een zeer mooi jaar tegemoet 

waarin al onze geplande activiteiten en evenementen kunnen doorgaan zonder dat corona er 

een stokje voor steekt.  

In de komende periode zal alles blijven verlopen zoals vóór de kerstvakantie. Dit houdt 

onderstaande maatregelen in:  

- Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.  

- Binnen in het lokaal moet een mondmasker gedragen worden vanaf 6 jaar 

- Indien er geen 1,5 m tussen de leden en leiding bewaard kan worden tijdens een 

activiteit buiten, moet een mondmasker gedragen worden vanaf 6 jaar. 

- Ontsmet regelmatig de handen. 

- Ben je ziek? Blijf dan liever thuis en verzorg je. 

- Moet je getest worden? Blijf dan thuis en bij een positief resultaat dient de 

takleider/takleidster op de hoogte gebracht te worden. 

 
De agenda voor dit semester ziet er als volgt uit: 

- Op 19 februari zijn alle vriendjes en vriendinnetjes weer welkom op onze 

vriendjesdag! Alle nieuwe leden die eens willen komen proberen zijn hierbij 

uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van die dag.  

- Op 13 maart nodigen we u allemaal weer uit om gezellig te komen tafelen op onze 

jaarlijkse steakdag in de Asteroïde. Dit wordt onder voorbehoud georganiseerd. 

Indien de huidige maatregelen dan nog van kracht zijn, laten we spoedig weten hoe 

de steakdag dit jaar zal doorgaan.   

- Op 19 maart doen we mee met de Kinderstoet in Maasmechelen. Ook dit wordt 

onder voorbehoud georganiseerd door de gemeente.  

- Het klein kamp zal voor de jong-givers en givers doorgaan van 4 tot en met 8 april 

in Zutendaal. Meer informatie volgt nog. 

- Op 7 mei is er GEEN activiteit voor de leden omdat de leiding een vormings-

weekend heeft. 

- Het zomerkamp zal voor de kapoenen, kabouters en welpen doorgaan van 4 tot en 

met 10 juli in Zutendaal. De bezoekdag zal plaatsvinden op zondag 10 juli. Meer 

informatie volgt nog. 

- Het zomerkamp zal voor de jong-givers en givers doorgaan van 18 tot en met 28 

juli in Utska, Polen. Meer informatie volgt nog. 

 
Verdere up-to-date info vinden jullie altijd op onze scoutssite: www.scoutseisden.be of op onze 
Facebook –en Instagrampagina “Scoutsgroep Mastentop Eisden”. Neem geregeld een kijkje! 

 
Met vriendelijke scoutsgroeten 

De hoofdleiding 

Fraukje, Kobe en Vos   

http://www.scoutseisden.be/

