
Beste ouders, 
 
Een nieuwe maand, een nieuw maandprogramma en een nieuwe nieuwsbrief! 
De maand september en oktober zijn weer hectische, drukke, maar vooral ook heel plezante 
maanden geweest. We hebben een hoop nieuwe leden bijgekregen die zich hopelijk ondertussen al 
helemaal thuis voelen bij onze scouts. De leden die nog ingeschreven moeten worden, maken hier 
best zo snel mogelijk werk van!!! 
Het belofteweekend is ook weer voorbij gevlogen en het was een goede editie als je het ons vraagt. 
Maar het jaar gaat verder en daarom lichten we jullie graag even in over enkele zaken. 
 

 De nieuwsbrief van oktober is de meest uitgebreide die jullie dit jaar zullen krijgen. Hou alle 
info die hier in staat bij, maar let er ook voor op dat deze in de loop van het jaar kan 
veranderen. 

 De uniformbeurs is achter de rug en de bestellingen staan klaar op het lokaal. Sommigen 
hebben hun gerief al meegenomen, de anderen vragen er maar naar bij de leiding. Op de zak 
staat geschreven: “Nog betalen!” met het nog te storten bedrag als ik op vrijdag 25 oktober 
de betaling nog niet had ontvangen. Gelieve deze betaling dan nog in orde te brengen.  

 15 en 16 november zullen De Wijnavonden plaatsvinden! Dit weekend kan u wijnen uit 
Italië, Frankrijk en de nieuwe wereld komen degusteren en bestellen. Ook spumante, cava en 
champagne zullen op onze lijst staan. Blijf na de degustatie gerust nog wat hangen in onze 
gezellige bar. Uw bestelling afhalen kan twee weken later, op 30 november. 
Dit jaar zullen we ook een workshop wijndegustatie organiseren. Inschrijven hiervoor zal 
kunnen via de site. 

 Naast onze site, die jullie hopelijk vaak checken, hebben wij ook een facebook pagina 
waarvoor we even reclame willen maken. Op https://www.facebook.com/groups/tarcitius 
vindt u ook foto’s, informatie en leuke nieuwtjes. 

 
Zo, tot op de wijnavonden! 
 
Scouteske groet, 
Bernard Willems 

https://www.facebook.com/groups/tarcitius

