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Oktober is al gedaan en dit wilt zeggen dat er alweer een nieuwe scoutsmaand met een 

nieuw maandoverzicht voor de deur staat! Op zondag 17 november,  hebben we onze 
jaarlijkse wafelverkoop gehouden. Er zijn nog enkele dozen over, dus u kan volgende 
week voor of na de vergadering zeker nog wafels verkrijgen! De opbrengst van de 

verkoop schenken we aan Open Kamp. Dit zijn scoutskampen voor kinderen uit 
kansarme gezinnen, kinderen uit instellingen, asielzoekers,… die niet zijn aangesloten 

bij een jeugdbeweging. We hopen om op deze manier ook andere kinderen leuke 
kampherinneringen te bezorgen.  
 

November betekent ook dat het volop herfst is en het al eens serieus koud kan zijn op 
zondag. Buiten spelen is onze natuur en dat zullen we dan ook zo vaak als mogelijk 

doen (ook als het geen schitterend weer is). Daarom is het zeer belangrijk uw kind(eren) 
altijd voldoende warme kleren aan te doen op zondag, zodat ze niet na een uurtje 
verkleumd zijn. Ook een regenjas is heel nuttig als er slecht weer voorspeld wordt. Dit 

betekent echter niet dat het uniform niet meer belangrijk is. Het dragen van de 
scoutsdas en het uniformhemd (behalve voor kapoenen) blijft verplicht als bovenste 

uniformstuk. 
 
We doen ook deze maand nogmaals een oproep om zoveel mogelijk met de fiets naar 

de scouts te komen! Het grasveld over de scouts is spoedig niet meer toegankelijk met 
de auto en hierdoor zullen er dus minder parkeermogelijkheden zijn 

 
In verband met het kamp willen we ook even duidelijk maken dat dit nog steeds zal 
doorgaan van: 

• 19 tot 25 juli voor de kapoenen 
• 19 tot 29 juli voor de jonggidsen, jongverkenners, kabouters en welpen 

• 15 tot 29 juli voor de givers 
Hopelijk is dit nu duidelijk en kunnen we zo alle misverstanden de wereld uit helpen! 

Onze excuses als er enige verwarring ontstaan is.  
 
Dit jaar willen we ook terug de mogelijkheid bieden om een gepersonaliseerde 

scoutstrui aan te kopen. De kostprijs bedraagt 25 euro en bestellen kan via deze link 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbX7RzjQwy1E95VbTalJnlFHk0KildJ2v_fQ-

qiGWEKPyQag/viewform?usp=sf_link). Moesten er problemen zijn met het invullen van het 
forum om te bestellen, laat ons dit dan zeker weten! Bestellen kan nog tot en met 
zondag 15 december. Het aankopen van een trui is zeker en vast niet verplicht. 

 
Hiernaast willen we ook al even vermelden dat vanaf 7 december er 

avondvergaderingen zullen zijn voor de oudere takken omwille van hun examens. (er 
is een extra vergadering voor de oudere takken op zaterdag 21 december). Voor de 
jongere takken blijven de vergaderingen doorgaan op zondag, tot en met 15 

december. Tijdens de kerstvakantie zal het geen vergadering zijn.  
  

Een stevige linker van de leiding en groepsleiding! 
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