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Lokalen

Vogelzanglaan 2
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Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie
Grijs
de storm; de woede; het verdriet
Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en
jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.We gaan samen
op verkenning en durven tuimelen
in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in
iets meer. We spelen een spel dat niet
luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine
daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige
mensen in een rechtvaardige wereld.’
Met de steun van

voorwoord
Beste ouders
Beste leden
We beleven geschiedenis, weliswaar niet op de meest positieve manier die er bestaat. Op dit ogenblik is het week nummer drie dat wij
dag in dag uit tussen dezelfde vier muren moet leven en daarbij de
monotonie trachten te doorbreken aan de hand van onze creativiteit.
Z’n quarantaine is niet enkel fysiek onaangenaam, maar kan mentaal
zwaar doorwegen.
Sinds begin maart zijn we stap voor stap bewust geworden van de ernst van de situatie. Het begon allemaal met onrustgevende berichten
uit andere landen om dan te eindigen met drastische maatregelen die
onze vrijheid inperken. Eerst geen vergaderingen meer mogen houden,
dan beseffen dat het groepsweekend zou worden afgelast, nadien zich
afvragen of we elkaar nog zouden zien voor het kamp. En nu: hetgeen
wat niemand zich voor ogen zou kunnen houden: gaan we wel op
kamp kunnen gaan deze zomer?
Ik heb geen glazen bol voor mij staan, onze wetenschappers evenmin.
Wij kozen ervoor om schaars om te springen met onheilspellende communicatie. Liever af en toe duidelijkeid scheppen, dan elke week het
nieuws te parafraseren met een waslijst aan afgelaste zaken. Maar bij
deze kan ik voor de maand april met zekerheid het volgende zeggen:
— Geen vergaderingen t.e.m. 19 april 2020, onder voorbehoud van
mogelijke verlengingen door de quarantainelmaatregelen.
— Groepsfeest van 2 en 3 mei 2020 hangt teveel af van onzekerheid.
Dit zal dus in de huidige vorm en op het voorvernoemde ogenblik niet
doorgaan.
Hoe het er nadien uit zal zien? Wel, ik hoop snel terug normaal. Ik hoop
dit scoutsjaar niet te moeten afsluiten zonder zomerkamp, maar deze
optie is dus een mogelijk scenario. Wij volgen in ieder geval de maatregelen goed op, blijven ons informeren bij Scouts en Gidsen Vlaanderen,
en hopen iedereen snel terug te kunnen zien.
Samen maken we er het beste van, in goed en slechte tijden!
Een stevige linker

- mol

Zoals je al kon lezen in het voorwoord, veel goed nieuws kunnen we op dit ogenblik niet
bieden. Maar door de maatregelen van onze overheden te volgen redden we niet enkel
mensenlevens, maar kunnen we misschien sneller terug genieten van de alledaagse pleziertjes, waaronder ook het kamp!

Zondag 05 april 2020
Geen vergadering.

Zondag 12 april 2020

Er was sowieso geen vergadering voorzien omwille van Pasen. We wensen je
toch een vrolijk Paasfeest toe!

Zondag 19 april 2020
Geen vergadering.

Zondag 26 april 2020

We verwachten geen vergadering te mogen houden, maar indien dit buiten
alle verwachtingen toch zou mogen communiceren we dit tijdig per mail en
via onze website.

Zondag 03 mei 2020

Idem als voor zondag 26 april 2020.
Een stevige linker
Mol en Marmot
P.S.: we proberen zo regelmatig mogelijk iets te posten op onze Facebook- en
Instagrampagina om deze rustigere tijden wat te vullen. Neem zeker eens een
kijkje!

Mol

Edmond JONCKHEERE
0471/176720

Marmot

Jan-Baptist VANDEUREN
0470/134339

