
Maandbrief Oktober 2021 
 

2 Oktober : Geen scouts 

Vandaag is jullie leiding aan het vergaderen! Zo zorgen wij er voor dat dit scoutsjaar gekker, leuker en 

grappiger wordt dan alle andere! 

 

9 oktober : Highland games 

McWillem, McMalou, McBram en McRaf zorgen er vanmiddag voor dat jullie kinderen als echte 

Schotse beren terug naar huis toe keren. Vandaag is de eerste dag dit jaar dat het uniform 

omgewisseld mag worden in een schotse kilt! Afspraak van 14 tot 17 op de scouts! 

 

16 Oktober : Into the wild 

Vandaag wanen we ons in de bijzondere wereld van Bear Grylls! Kom uitgerust naar de scouts en 

ontdek hoe je kan overleven in de natuur, hoe je in een mum van tijd een vuur maakt en hoe je in 

godsnaam onopgemerkt door een bos sluipt! 

 

23 Oktober : Prinsessen vergadering 

Vandaag mogen jullie je favoriete hemd thuislaten en mag je in mama’s klerenkast haar meest sexy 

kledij meenemen! Ongeacht het feit dat jongverkenners échte mannen zijn, gaan we ons vandaag 

van onze vrouwelijkste kant laten zien! Afspraak van 14 tot 17 uur op de Scouts. 

 

29-30 Oktober : Overnachting 

EINDELIJK! De eerste overnachting in 2 jaar is een feit! Afspraak 29 oktober om 18 uur en daags 

nadien om 17 uur mogen jullie ouders je terug komen oppikken. Verdere info volgt via de website bij 

de maandbrieven! 

Een stevige linker, 



Extra informatie 
• Een scoutsvergadering is ALTIJD van 14 uur tot 17 uur, tenzij anders vermeld 

• Het uniform, bestaande uit: 

o Hemd 

o Das 

o Scoutsbroek 

o Bottines  

Wordt altijd aangedaan, tenzij anders vermeld. 

• De jongverkenner barret wordt dit jaar ook terug aanzien als een uniform stuk. Dit betekend 

dat we jullie in de loop van volgende week een mailtje gaan sturen met de nodige informatie 

omtrent de aankoop van een barret. Aangezien nog niet iedereen ingeschreven is, kunnen 

we nog geen mail uitsturen naar iedereen. De barret ziet er zo uit: 

 
 

• INSCHRIJVEN! Zolang jullie kroost niet ingeschreven is, kunnen jullie in geval van een 

accident (gevallen, bril gebroken, …) GEEN beroep doen op de verzekeringen! Dit niet alleen, 

zoals vermeld hierboven kunnen wij jullie ook niet via mail bereiken maar moet alles via 

maandbrieven op de website.  

• Vanaf de leeftijd van de jonggivers kan het zijn dat er af en toe iets met de fiets moet 

gebeuren. We verwachten dat indien mogelijk, de jongverkenners zoveel mogelijk met de 

fiets naar de scouts komen. Dit ook voor het verkeer in de scoutsstraat te verlichten en 

natuurlijk voor onze ecologische voetafdruk! 

• De leiding heeft al een idee van de kampdata, deze zouden tussen 10 en 25 Juli vallen. 

 

 


