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7/03/2021                                                                                                                                     Boekjes  

Met de scouts hebben wij de mogelijkheid om de boekjes van Lievegem te 
bedelen voor een bepaald bedrag, waar we dan leuke dingen mee kunnen 
doen (activiteiten, materiaal aankopen…). Deze maand schakelen we jullie 
in om de boekjes te helpen bedelen. Givers, bundel uw krachten!! 
Ps. Breng een rugzak mee om de boekjes makkelijk te kunnen dragen! (of 
een kruiwagen, of een trolley, of een buggy, of wat je gemakkelijk lijkt) 
Pps. Het is handig als je met de fiets komt, dan kunnen we snel naar de verste kant van 
Vinderhoute gaan. Geen probleem indien dit niet mogelijk is, want de dichtste straten moeten 

natuurlijk ook bedeeld worden       

 Start om 14:00 op het buurtplein van de Rozenhoed 

14/03/2021                                                                                                                                        Vuur  

Aangezien onze vorige vuur werking niet bepaald een succes was (    ), hebben we besloten 

om dit nogmaals te doen. Wij gaan hierbij weer op een speelse maar veilige manier om met 

het maken van vuur, zodat jullie op kamp een goed kampvuur kunnen maken! 

Ps. Omdat we nog steeds geen vuur mogen maken op de Rozenhoed, spreken we weer af op 

de weide in Lovendegem. De activiteit begint en eindigt te Eeksken 47, 9920 Lovendegem. 

 Start om 14:00 op de weide te Eeksken 47, 9920 Lovendegem (zelfde weide als vorige keer) 

21/03/2021                                                                                                                  Tochttechnieken  

Jullie leerden nu een vissengraad lezen en maken, maar nu is het tijd voor het echte werk. 

Wij willen zo veel mogelijk inzetten op scouts technieken zodat we jullie een leuk en 

scoutesk kamp kunnen geven. 

 Start om 14:00  op het buurtplein van de Rozenhoed  
 

28/03/2021                                                                                                       2 gekken op een terras 

De leiding is helemaal gek geworden. Ze kramen enkel nog wartaal uit. Het is aan jullie om 

uit te dokteren wat er precies gaande is. 

 Start om 14:00 op het buurtplein van de Rozenhoed.  

Belangrijk:  

Een stevige linker,  

Je enthousiaste leiding Emelien, Lies, Linde en Thibo  
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• Wegens corona vragen wij u om u aan de maatregelen te houden die ons voorgeschreven 

zijn. 

• Gelieve ook op tijd te komen om misverstanden te vermijden 

Ps: Ons Giverweekend was gepland in het weekend van 9 tot 11 april (paasvakantie). Door de net-

gewijzigde coronamaatregelen gaat dit weekend normaal mogen doorgaan (we wachten nog op 

verdere aanwijzingen van de gemeente Lievegem, van de kamplocatie en van de overheid over hoe 

alles precies georganiseerd moet worden). Kunnen jullie al laten weten of jullie meekunnen op 

weekend? Dan kunnen we hiermee rekening houden in de verdere voorbereidingen. Wij kijken er 

alvast naar uit!! 


