
 

 

  





 

  



POOLSHOOGTE 

ZONDAG 13/9: Overgang 10u-17u 

Blijf jij nog een jaartje kapoen, kabouter, joka… of kom je terecht in een nieuwe tak? Tijdens de 

overgang kan je je bewijzen dat je waardig bent voor de volgende tak of kan je je vriendinnetjes 

van een jaartje (of twee) ouder proberen te saboteren zodat ze in de huidige tak moeten blijven. 

ZONDAG 20/9: Eerste vergadering 14u-17u 

Tijd om je nieuwe tak en nieuwe leiding beter te leren kennen. Ook alle nieuwelingen mogen 

vanaf vandaag aansluiten! 

ZONDAG 4/10: GEEN VERGADERING 

De leiding is net terug van een vermoeiend weekend vol vergaderen en regelen. Ze rusten daarom 

een namiddagje uit. 

ZONDAG 11/10: Restaurantdag 

Geen vergadering op zondag, maar wel lekker komen smullen bij ons. Vergeet jezelf, je gezin, 

vrienden en familie niet in te schrijven voor zondag 4 oktober. Meer info volgt nog, dus houdt 

ook uw mailbox in de gaten. 

ZONDAG 1/11: Wapenstilstand, GEEN VERGADERING 

ZONDAG 13/12: Kerstrozenverkoop 10u-17u 

Kabouters, joka’s, jonggidsen, gidsen & jins zijn vandaag van 10u00-17u00 welkom aan het lokaal. 

Vandaag gaan wij heel Katelijne rond om onze mooie kerstroosjes te verkopen. Vergeet zeker 

geen lunchpakket mee te brengen! Onze kapoenen mogen van 14u00-17u00 hun beste 

verkooptrucs bovenhalen! 

Zaterdag 27/12: GEEN VERGADERING 

De leiding viert de feestdagen en neemt een weekendje verlof. Vrolijk kerstmis en gelukkig 

nieuwjaar! 

ZONDAG 3/1: Schaatsen 

Vandaag gaan we met z’n allen schaatsen! Jullie worden verwacht aan de ijsbaan ‘Die Swaene’, 

Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg. Kleed je zeker warm aan: lange broek en 

handschoenen! Meer info volgt! 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 



 

 

De deadline voor de inschrijving valt op maandag 5 oktober 2020! 

Bedankt!  

  



 



 



 

 

  



 

 

 

 



SCOUTING IN TIJDEN VAN CORONA 

Beste ouders, 

Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, betekent dit ook een nieuw scoutsjaar, joepie! 

We hebben van de overheid groen licht gekregen om onze wekelijkse vergaderingen te 

mogen doorzetten aan de lokalen. Dit met de nodige maatregelen natuurlijk. 

Geldende coronamaatregelen 

• Wie ziek is blijft thuis. Indien uw dochter enige ziektesymptomen vertoont, kan u 

haar beter thuislaten en afwachten. Indien ze de volgende zondag zich weer 

helemaal beter voelt, ontvangen we haar met open armen! 

• De regel van MAX. 50 personen in een bubbel blijft gelden. Dit vertaalt zich naar 

een gelijkaardige situatie van kamp waar er geen menging van de bubbels/takken 

plaatsvindt. 

• Hygiënemaatregelen worden gewaarborgd (afstand houden, handen wassen, geen 

fysieke spelen, …). 

• Ouders mogen het terrein niet betreden. Indien er een geval van absolute noodzaak 

is kan dit wel met mondmasker. In alle andere gevallen vragen wij u om op een 

afstand van het gebouw en de beton te blijven. U dient een mondmasker te dragen 

indien u uw dochter afzet. 

• Kinderen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker tot ze in het eigen lokaal bij 

de eigen bubbel zijn. 

• Iedereen neemt een eigen drinkbus mee zodat er geen kannen gedeeld dienen te 

worden. 

 Wij volgen de maatregelen die zijn opgesteld door de overheid en verwoord door Scouts 

en Gidsen Vlaanderen. 

LET OP: deze kunnen op latere datum wijzigen. Wij houden het nieuws in het oog en 

informeren u bij enige verandering. 

Aanstaande data 

• 18/09: quiz. GEANULLEERD. 

• 20/09: eerste vergadering (14u-17u). 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u steeds terecht 

bij grl@gidsensintkatrien.be. 
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