
Nieuwsbrief december 
Wat vliegt de tijd voorbij, het lijkt nog maar net toen ik de vorige nieuwsbrief voor november 

schreef… In de afgelopen maand zijn er weer een hele hoop spelen de revue gepasseerd en zotte 

dingen ineengesjord! Maar weet goed, ons vat vol plezier is nog lang niet leeg dus ook deze maand 

wordt weer top! De verkenners en onze materiaalmeesters zijn hun kas gaan spijzen op het weekend 

van de Rotary en de beklinkeringswerken rond ons lokaal zijn eindelijk van start gegaan! Onze 

scoutskas is ook weer goed aangedikt door de wijnavonden, bedankt nogmaals aan diegene die er 

waren en/of een bestelling hebben geplaatst! Het maakt onze werking en het kamp enkel nog beter. 

Nu enkele belangrijke zaken!!! 

HET KAMP VERANDERT VAN DATUM EN LOCATIE!!! 
Vergeet alle zaken die we jullie al vertelden over het kamp, want alles verandert… Onze boer uit 

Recht heeft ruzie gekregen met de Waalse Regering en mag nog maar de helft van zijn weiden 

verhuren en de pech wil dat hetgene wij hadden gekozen daaronder valt. Voor de anciens, dit is 

inderdaad niet de eerste keer dat we iets dergelijks voor hebben met deze boer, alle contacten zijn 

daarom vanaf nu ook stopgezet. Ik ben meteen op zoek gegaan naar een andere wei met enkele 

contacten op zak van in de regio die ik had bekomen. Aangezien we in kampreservatietermen al zeer 

laat waren met zoeken, zijn we flexibeler moeten worden met de datum en hebben we het een week 

moeten vervroegen.  Vorig weekend ben ik naar een grote en mooie wei naast een riviertje gaan 

kijken samen met een zeer vriendelijke boer in het rustige Möderscheid, Amel omgeven door 

prachtige natuur. We kunnen spreken van een geluk bij een ongeluk! Concreet:  

Kamp 2013 van donderdag 3 juli (zondag 6 juli voor kapoenen) tot zondag 13 juli te Hollborn 3, 4771 

Möderscheid (Amel ) 

Ik hoop oprecht dat dit voor niemand (vakantie)plannen in de war gaat sturen of andere problemen 

gaat veroorzaken. Hier konden we echt niets aan doen. Positief is dat het kamp nu samenvalt met 

dat van de Gidens De Klauwaerts, dat er een volledige halve maand juli vrij is en dat het beter valt 

met het bouwverlof. 

Kerstmarkt zaterdag 14 (17u-22u) en zondag 15 (14u-19u) 
Zoals elk jaar staan we nu ook weer op de kerstmarkt met de gezelligste en meest verlichte kraam 

van heel de markt! Kom langs voor hapjes en drankjes u geserveerd door de leidingsploeg.  

Andere 
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben, zijn de beklinkeringswerken rond het lokaal eindelijk 

begonnen. Dat gaat ongelooflijk mooi en proper zijn als het af is! We hopen dat er geen problemen 

gaan zijn voor ons en voor jullie. Moest het toch zijn, dan passen we ons aan. Normaal gezien gaat dit 

echter niet nodig zijn. 

Let op de uren en datums van de activiteiten! Door examens van leden en leiding kan het wel eens 

zijn dat er activiteiten worden verplaatst naar bijvoorbeeld zaterdagavond. 

Scouteske groet, 

Hoofdleider Bernard 

 


