
Maandprogramma september-december 2020 

Dag givertjes, hierbij het eerste maandprogramma van het nieuwe scoutsjaar! Dezelfde 
afspraken gelden zoals voorbije jaren maar we lijsten ze hieronder toch nog eens op! 

• De  vergaderingen gaan door op zondag en beginnen om 14u stipt en eindigen om 
17u30. Uitzonderingen worden vermeld in het maandprogramma.  

• Naar de scouts kom je zoveel mogelijk en met veel goesting, in perfect uniform.  
• Wanneer het warmer is dan 10°C zien we iedereen in korte scouts broek/rok. Als je 

nog geen uniform hebt, kan je terecht in de Hopper voor een hemd en een broek/rok 
en bij ons voor een T-shirt, sjaaltje en voor een tweedehands scoutsuniform.  

•   We verwachten dat je ten minste naar 7 vergaderingen komt.  
• Je komt steeds met de fiets.  
• Doorheen het jaar zijn er twee weekends. Een herfstweekend en een lenteweekend 

waarover jullie meer informatie ontvangen later. Het tentenkamp gaat zoals elk jaar 
door van 20 juli tot 30 juli. Derdejaars zijn ook de drie laatste dagen van het 
voorkamp welkom.  

• Met vragen en opmerkingen kan je steeds bij ons persoonlijk terecht, of je kan ons 
digitaal bereiken. 

Jammer genoeg gelden er wel enkele speciale regels omwille van het coronavirus, deze 
moeten strikt nageleefd  worden!  

maatregelen corona: 

• afstand houden in het weggetje naar de lokalen  
• Mondmasker dragen in het weggetje naar de lokalen 

• Laat je kind zoveel mogelijk alleen komen  

Het lidgeld voor het scoutsjaar bedraagt 50€ en moet overgeschreven worden op volgend 

rekeningnummer: BE46 7343 2503 0336. Dit wordt gebruikt om het jaarkenteken, de 

verzekering en en kleine versnaperingen te betalen.  

 
20/09: 
WOEHOEOEE, het scoutsjaar start 1 week vroeger dan normaal!!!! Jullie leren vandaag 
jullie nieuwe leidingsploeg kennen en we starten zoals gewoonlijk met een doop (lees: vuil 
worden, neem dus niet je beste schoenen mee). Niet zoals gewoonlijk eindigen we vandaag 
niet samen met de jongere takken maar om 17:30. Zo is er minder kans op contact wanneer 
je naar huis gaat. 
 

27/09: 
De mol (Talpa europaea) is een hoofdzakelijk antraciet gekleurd ondergronds levend 
zoogdier uit de familie der mollen (Talpidae). Interessant weetje: Mollen zijn niet blind maar 
hebben gewoon heel slechte ogen. 
 
4/10:   
“Into the wild, who will survive this battle?”. Stappen door het bos, schuilplaats zoeken en 
overleven. Allemaal eigenschappen van een scout! Vandaag trekken we het bos in, pas je 
kledij hier dus aan aan!  
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoogdieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mollen


10/10: 
Wie was er het eerst, het kip of het ei? Is Engeland een land of een stad? Zoals Nick 
Crompton deed vermoeden met zijn line: “Yes, I can rap and no, I am not from Compton. 
England is my city”  
Wat is de snelste manier om het communisme terug tot stand te brengen? 
Het antwoord op al deze levensvragen kom je vandaag te weten.  
 
Vandaag, zaterdag, trekken we naar de stad en spreken we af om 14u aan het ladeuzeplein 
(aan die grote kever weetjewel). Einduur is zoals altijd 17:30  
 
We geven hier toch al een voorproefje met wat inspiratie: 
https://www.youtube.com/watch?v=NfSGm9DDQ3o  
 
18/10: 
Krijg jij maar niet genoeg van ex on the beach en temptation island en swipe je op tinder 
enkel links dan is het vandaag jouw geluksdag. Van de makers van love island komt er nu 
ook Haasrode New match maker. Trek je mooiste kleren aan en misschien zit jouw match 
wel te wachten aan de Time-out. 
tip: Je hebt flirten en je hebt flirten flirten 
 
25/10: Geen vergadering  
 
1/11:  Kookvergadering: Lore, Michiel  
“voor mij een broodje americain graag”  
https://www.youtube.com/watch?v=nqY3tv-y62A 
 

8/11: 
Scoutte van Hoesse!! Daaaas wel goe se!!! Het is tijd om Hoesse te verkennen. 
 
15/11: Geen vergadering 
 
20/11 - 22/11: Weekend  Prik deze datum alvast goed in je agenda zodat je er zeker bij kan 
zijn! Meer info volgt 

 
 
Omdat jullie vanaf nu examens hebben en hard moeten studeren op zondag gaan we vanaf 
nu in de avond vergaderen! De avondvergaderingen starten om 20u15 en eindigen rond 
22u.  
 
27/11: Avondvergadering: 
Eikebah examens! Blijkbaar is een film kijken de ideale ontspanning 

 
4/12: Avondvergadering:   
Laat uw zaklamp maar thuis want deze wandeling wordt al LIT!! 

 
11/12: Avondvergadering:  
Vanavond echte wintervibezz! We gaan schaatsen! Vergeet zeker geen warme kleren 
(handschoenen, dikke kousen) mee te brengen. Jullie worden verwacht aan de schaatsbaan 
van Heverlee om… . Dit leuke uitstapje kost 5,5 euro, breng dit cash mee. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NfSGm9DDQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=nqY3tv-y62A


18/12: Avondvergadering:  
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicol... oei foutje, de 
Sint is alweer vertrokken. Maar de Kerstman komt er wel aan!  
HO-HO-HO vandaag sluiten we het eerste semester af met een heus kerstfeest! Meer info 
volgt maar neem allemaal zeker een kerstmuts mee!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


