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31-10-2020 (zaterdagavond)                                                                       HALLOWEENACTIVITEIT 

Wat kunnen we anders doen op Halloween dan griezelen? Jullie worden verwacht aan het 
Kerkhof van Vinderhoute (begint al goed hé) om 20h45. Aangepaste outfit is toegestaan (lees: 
verkleedkleren), weliswaar met mondmasker. Om 22h15 is de tocht gedaan en kunnen jullie 
allemaal terug naar huis. Leden die bang zijn om naar huis te fietsen alleen? Geen nood, we 

rijden wel samen        
 

 Start om 20h45 aan het Kerkhof van Vinderhoute (Molenslag). 

01-11-2020             BEDELING BOEKJES 

Met de scouts verdienen we een klein centje door boekjes van de gemeente rond te dragen: 
HET LIEVENIEUWS. Alle boekjes moeten deze keer voor 5 november in de brievenbussen 
zitten. Omdat de tijd dringt, schakelen we deze maand jullie in!  
TIP: mensen met een oude buggy? Zeker meebrengen! Superhandig om boekjes rond te delen.    
 

 Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed, tegen 17h stoppen we. 

08-11-2020                      GEEN WERKING                                                                                                           

GEEN VERGADERING → herfstvakantie! Jullie kunnen nog wat bekomen van de 

Halloweentocht en de boekjesbedeling.  

 

15-11-2020                                                                    TECHNIEKNAMIDDAG TOCHTTECHNIEKEN  

Deze namiddag leren jullie tochttechnieken! We gaan dus back to the basics en met kaart en 

kompas op pad. Een GPS wa is da??  

 Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed  
 

22-11-2020                                                                                                                                BOSSPEL                                                 

Vandaag is ’t een specialleke! We starten een uurtje vroeger en we begeven ons op 

verplaatsing voor een heus bosspel! Voorzie jullie van een lange broek, voor de tengelkes in 

’t bos hé. De werking is gedaan om 16h.   

 Start om 13h op de parking van de Lembeekse bossen.  

 

28-11-2020 (zaterdagavond)                                                         BLOKCAFE 
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We starten eind november al met de examenwerking. Dit wil zeggen dat de werkingen er 

ietsje anders uitzien. Naargelang jullie agenda’s kunnen er werkingen wegvallen, ingekort 

worden, verplaatst worden, … en dit tot aan de kerstvakantie. 

De eerste examenwerking is een ‘blokcafé’. Dit wil niet zeggen dat we op café gaan maar dat 

het café naar ons komt! We voorzien een korte werking met wat ‘caféspelletjes’ (weet wel 

kaarten en zo hé). Bier komt er niet aan te pas, een frisdrankske kan wel. En wat zou een 

blokcafé zijn zonder (pies)nootjes?  

*Het blokcafé gaat door van 19h tot 21h op de Rozenhoed.  

Belangrijk:  

1. Met de jeugdbewegingen bevinden we ons nu onder CODE ROOD. Dit wil zeggen dat 

de +12 leden en al de leiding doorheen de werkingen een mondmasker dragen EN 

zoveel mogelijk de 1,5 m regel proberen toe te passen.  

2. Het weekend gaat bijgevolg NIET door. We hervatten onze voorbereidingen wanneer 

de cijfers weer wat gunstiger zijn.  

3. Draag jullie uniform! Geen uniform = geen vergadering.  

4. Kom zo veel mogelijk met de fiets. Think about the greens hé. 

5. Breng zo veel mogelijk jullie eigen drinkfles mee, bijvullen kan je doen in de chalet.  

6. En komt op tijd hé, 14h starten we dus komt wat vroeger. Kunnen we nog wat 

keuvelen voor de serieuze zaken beginnen!  

 

Een stevige linker,  

Je enthousiaste leiding Lies, Linde, Emelien en Thibo  

 


