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CORONA? 
Update 26/01/22 

Binnen 

Wet rond binnenactiviteiten:     

• Max. 80 deelnemers, excl. (bege)leiding 

• Mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar, tenzij de aard van activiteit dit niet toelaat (vb. intens 
fysieke inspanning) of wanneer je (zittend) voldoende afstand (1,5m) kan garanderen. 

• Uitzondering zijn sportactiviteiten, hierbij is geen max. aantal deelnemers en geen 
mondmaskerplicht vb. zaalvoetbal. Ook tijdens slapen, eten, drinken mag het masker 
afgezet worden. 

• Tenten waarbij minder dan 2 zijdes open zijn worden als ‘binnen’ beschouwd. 

Advies rond binnenactiviteiten: 

• Knutselen, vergaderen, binnenspeeltuinen, bowling,… kan dus weer binnen 

• Voldoende verluchten waar mogelijk 

• Gebruik CO2-meters waar beschikbaar (max. 900ppm) 

• Aandacht voor standaard hygiënemaatregelen (handen wassen, niezen in elleboog,…) 

Buiten 

Wet rond buitenactiviteiten: 

• Max. 200 deelnemers, excl. (bege)leiding 

• Zonder mondmaskers, tenzij de locatie dit vraagt/oplegt 

• Tenten waarvan minimaal 2 zijdes open zijn kunnen als ‘buiten’ worden beschouwd 

Advies rond buitenactiviteiten: 

• Vermijd intens fysiek contact waar mogelijk 

• Aandacht voor standaard hygiënemaatregelen (handen wassen, niezen in elleboog,…) 

Overnachtingen 

 Wet rond overnachtingen: 

• Toegestaan met max. 80 deelnemers, excl. (bege)leiding, foerage,… 

• PCR, snelle antigeentest, zelftest of CST zijn GEEN verplichting of voorwaarde om deel te 
kunnen nemen, alsook maken we geen onderscheid in wel/niet gevaccineerden. 

• Eventuele kosten verbonden aan testing zijn niet de verantwoordelijkheid van de 
scoutsgroep. 
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Algemene richtlijnen: 

• Waar mogelijk hou je anderhalve meter afstand. 

• Basishygiëne zoals handen wassen blijft belangrijk. 

• Wie ziek is of in aanraking kwam met iemand die besmet is, blijft thuis. 

• Vermijd samenscholingen. 

• Hou je als groep aan de maatregelen van toepassing voor een specifieke locatie bij 

verplaatsingen, evenementen,  enz. 

• Lokaal kunnen er strengere regels zijn, houd daar rekening mee. 

• Duid een verantwoordelijke aan als aanspreekpunt voor deelnemers, ouders en indien nodig 

de corona tracers. 

• Noteer wie aanwezig is bij de activiteit. 

• Als na activiteiten met de groep, deelnemers positief testen op COVID, is het natuurlijk 

aangewezen dit te melden aan ouders, leden en leiding van die tak. 
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Prikbord 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen februari 

03/02 Laure (Wouter) 11 jaar 

05/02 Dago (Giver) 17 jaar 

09/02 Jutta (Wouter) 11 jaar 

10/02 Julie (Leiding) 22 jaar 

11/02 Milan (Leiding) 19 jaar 

13/02 Ruben (Wouter) 10 jaar 

19/02 Sverre (Jonggiver) 14 jaar 

24/02 Milan (Wouter) 9 jaar 

27/02 Inte (Groepsleiding) 23 jaar 

 

Belangrijke data  

Groepsweekend: 25/26/27 februari 

Duodagen: 18/19/20 februari 

Giverdagen: 25/26/27 maart 

Kamp(kapoenen, wouters, jonggivers): laatste 2 weken van juli 

Buitenlands kamp GIVERS: 5-19 juli 
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Weekend 

 

Hey  

 

Dit is Angelo, de leider van de grootste snoep en speelgoed smokkelbende in het land. We zoeken 

meisjes en jongens voor een uiterst geheime missie om onze goederen te smokkelen. In het weekend 

van 25-27 februari organiseren we een geheime bijeenkomst vol met proeven om te zien of jullie bij 

de familie mogen en ons helpen met deze lucratieve missie. Filmen zoals de godfather en Ocean 11 

zijn niets in vergelijking met ons weekend. Dus zorg maar dat jullie je spierballen goed trainen en 

jullie reflexen scherp houden. Want er kunnen onverwachte dingen gebeuren 

 

Groetjes 

Angelo 

 

Wat mee te nemen. 

Kleren 

- Broeken 
- T-shirts 
- Truien 
- Minimum 2 propere onderbroeken  
- Sokken 
- Regenkledij 
- Je aller beste maffiakleren 

 

Slaapgrief 

- Slaapzak 
- Bedovertrek 
- Kussen 
- Knuffel 
- Dekentje (voor als het koud is) 
- Zaklamp 

 

wasgerief 

- Tandenborstel 
- Tandpasta 
- Zeep 

- Washandje 
- Handdoek 

 

Extra 

- Handgel/ desinfecterende gel 
- Mondmasker 
- Pas of kids-id (wordt aan de leiding 

gegeven) 
- Medicatie (bij jonge leden geef je deze 

best aan de leiding) 
 

 

 

Wat mag je niet meenemen 

- Geld  
- Gsm 
- Snoep (of je moet het delen met de 

rest) 
- Ouders 

 



6 
 
 

 

 

 

regels in verband met Covid-19 

we vragen u om de koorts te meten van uw kind 3 dagen op voorhand en de dag zelf voor vertrek, als 

deze dan koorts heeft kan die niet mee. Er mag ook een zelftest worden gedaan. als uw kind ziek is 

houdt die dan ook thuis zodat die geen andere leden kan aansteken. Voor de ouders die de leden 

komen brengen gelieve altijd een mondmasker aan te hebben als u zich bij de bubbel van de leden 

bevindt.  

 

Afzetten en ophalen 

 

We verwachten iedereen vrijdag 25/02 om 18:45  in uniform aan de scoutslokalen. Hier wordt dan 

de locatie van het huisje gegeven en we vertrekken allemaal samen naar daar. De kids-id’s en passen 

worden ook al aan de lokalen af gegeven aan de leiding. In het huisje zelf mag je nog samen met je 

kind hun bed klaarmaken. 

 

Het ophalen gebeurt zondag 27/02 aan de lokalen en is om 14u.  

 

 

Kostprijs 

 

De kostprijs is 55 euro en mag naar het rekeningnummer BE90 3630 3985 6532  gestort worden. 

 

Nog vragen? 

Stuur een mailtje naar groeps@scoutspiusx.be. 

 

 

 

 

mailto:groeps@scoutspiusx.be
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Kapoenen 
Dag allerliefste kapoentjessss 

Waaaaatttt, is het al februari??? Amai dit scoutsjaar gaat snel, maar dat betekent alleen maar dat het 

supeeeeeer tof is!!! Ook deze maand weer een maand vol superzotte, fijne, actieve vergaderingen.  

Opmerking: De leiding hun examens zijn gedaan, WHOEP WHOEP!!! Dat betekent dat de 

vergaderingen zoals gewoonlijk op zondagochtend doorgaan.  

 

 

 

6/2 van 9.30-12u: klakkebuizen vergadering 

Vandaag leren we jullie de kneepje van het klakkenbuzienvak. Hoe rol je de perfecte 

bolletjes van klei? En welke buis werkt nu effectief het beste? Wordt vandaag de 

allerbeste in deze eeuwenoude sport die al decennia lang wordt doorgegeven binnen de 

scouts traditie.  

 

 

 

13/2 van 9.30-12u: Valentijnzoektocht 

Wij zijn soldaten, kusjessoldaten! En jij krijgt pief poef paf een welgemikte zoen! Want 

het is morgen Valentijn! Wij merken dat jullie liefde voor ons nog altijd niet 

even groot is als die van ons voor jullie en daarom gaan we vandaag op zoek 

naar die liefde en vriendschap. Deze zit verborgen in een schat en is te vinden 

aan de hand van tips. Helpen jullie ons het raadsel te ontcijferen en de schat 

vol liefde en vriendschap te vinden?  
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20/2 van 9.30-12u: swingpaleis 

Vandaag gaan we jullie muziekkennis eens testen. We weten ondertussen dat 

jullie heel muzikale kapoenen zijn, zo is ‘Waterval’ een echte hit onder de 

kapoenen. Maar wat kennen jullie nog meer? Smeer alvast jullie stemmen en 

warm jullie spieren maar al op want het wordt een stevige wedstrijd.  

 

 

 

 

25-27/2: GROEPSWEEKEND!!! 

WHOEHOEW we gaan met z'n allen op groepsweekend! Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. Het wordt een supertof weekend met alle leden en leiding van Pius 

X. Wij kijken er alvast heel hard naar uit, jullie toch ook he?!? (meer info volgt 

nog) 

 

 

6/3 van 9.30-12u: leiding tegen leden 

Vandaag houden we een wedstrijd tussen jullie en wij. Spannend!!! Wie zal er winnen? Hou jullie 

maar stevig vast aan de takken van de bomen, bundel al jullie krachten samen want het wordt stevig!  

 

Oooooh dit was het alweer voor de 2de maand van het nieuwe jaar. Hopelijk vinden jullie het nog 

altijd net zo leuk als wij!!  

Dikke kussen en een stevige linker van de allertofste leiding, 

Emilie, Yassin, Lucas, Milan en Sien  
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Wouters  
FOERIER FEBRUARI 

 

DAG LIEVE WOUTERSSSS, FEBRUARI EEN NIEUWE MAAND VOL 

VEEL AVONTUUR EN SPELLETJES!!!! WE HOPEN DAT DIE 

STOMME CORONA ONS EINDELIJK WAT MET RUST LAAT 

ZODAT WE JULLIE NOG HEEL VEEL KUNNEN ZIEN!! LEES 

HIERONDER WAT WE ALLEMAAL VOOR JULLIE IN PETTO 

HEBBEN. 

 

04/02: GEEN VERGADERING 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering 1 oohhhhh…. 

Jullie leiding is zelf op weekend dus blijf vandaag maar rustig thuis. 

 

 

13/02: Valentijnvergadering (9.30 – 12.00) 

 

Morgen is het de dag van de liefde,… dat wilt zeggen 

dat we vandaag ons beste beentje gaan voorzetten 

om iemand van die leden waar je stiekem een oogje 

op hebt even van ons beste kantje te laten zien. 

Haal je beste versiertrucs boven en kom ze vandaag 

laten zien op de scouts!! 

 

 

 

20/02: Cowboys- en indianenvergadering (9.30-12.00)  

 

Verkleed jullie vandaag maar als jullie innerlijke 

cowboy of indiaan en dan gaan we vandaag zien wie de 

strijd tussen deze twee wint!! Wij zijn benieuwd, jullie 

ook? Kom dan zeker vandaag verkleed naar de scouts!! 
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25-27/02: Groepsweekend 

 

WOEHOEW op weekend met heel de scouts???? WAUUUWW zoo 

cool! Het wordt een weekend vol lachen, spelen, knutselen, dansen en 

slapen!! 

Zie verdere info op de brief. 

 

06/03: Ontbijtvergadering (9.30-

12.00) 

 
Deze ochtend nog niet te veel 

ontbijten want dit gaan we vandaag 

samen doen! Neem allemaal iets 

lekkers mee om te eten en dan zal 

de leiding voor het drinken zorgen.  

 

 

 

13/03: genderswitch (9.30-12.00) 

Trek vandaag jullie mooiste kleedjes en pakken aan 

want vandaag gaan we de strijd der seksen! Jongens 

tegen de meisjes! Laat allemaal jullie sterkste kant zien 

en kom verkleed.  
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Jonggivers 
Ewa stallah dreiries, hierbij weer een zeer chaude foerier met de beste vergaderingen van heel het 

Morckhoven. 

6/02 sneeuwvergadering 9u30 - 12u 

Joepie, het is winter! Wat hoort er bij winter? Chocomelk 

natuurlijk, maar daar gaat het niet om vandaag, hopelijk 

helpen de wintergoden om wat sneeuw te laten vallen 

zodat we een sneeuwballen gevecht kunnen houden en 

een sneeuwman kunnen maken. Warm aankleden is de 

boodschap! Want het gaat koud worden. 

13/02 Valentijn vergadering 9u30- 12u  

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven 

met cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 4 

februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de 

Heilige Valentijn. Een dag die we niet zomaar kunnen laten voorbijgaan 

dus!! Liefjes mogen meegebracht worden en degene zonder lief mogen 

hun liefdesbrief alvast schrijven voor hun geheime liefde! Vandaag is 

Cupido present, dus als je je slag wil slaan, ist de moment.  

20/02 technieken vergadering 9u30- 12u  

Het is weer zo ver onze eerste technieken vergadering whoop woop. 

Vandaag gaan we leren om tenten en shelters op te zetten, dus wrijf jullie 

handen alvast in. En zo zijn we weer een stap dichter voor het kamp. 

                             25/02-27/02 groepsweekend 

Groepsweekend? WAT?? Eindelijjkkkk is het zo ver dat we 

met de hele scouts op weekend gaan whoop whoop. De brief 

volgt nog.  

 

 

 

6/03/ GEEN VERGADERING 

Zo zo! Dat was het dan weer voor deze foerier… (whei whei…) Maar je mag alvast een nieuwe 

verwachten met nog meer en leukere vergaderingen. (whoop whoop) Dikke kusjes en knuffels val 

jullie allertofste leiding!!! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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Givers  
Eeeuuuy we hopen dat jullie er weer veel zin in hebben deze 

maand. Maar hoe kan het ook anders met al die leuke 

vergaderingen die weer gepland staan!!! 

 

Zondag 6 februari: Prevalentie vergadering: 9u30-12u 

Het is pre-valentijn, liefde is prevalent, 

leg de kaarsjes klaar, 

en pas op, 

of er komt een accident. 

 

 

Zondag 13 februari: Peper & zout vergadering: 9u30-12u 

Een hele vergadering chips eten? Amai dat zou leuk zijn! Of 

gewoon peper en zout snuiven, hmmmm… Rara wat gaan we 

doen vandaag? Zeker komen duuuuus!!!  

 

 

 

Zondag 20 februari: Cluedovergadering: 9u30-12u 

We spelen een spel! 1 dode, 13 verdachtes ooeeee.  

Ale ja ge kent het spel wel he. Maaaaar wie o wie heeft het 

gedaan? Amai wij vinden het al spannend! 

 

 

 

 

25-26-27 februari: Groepsweekend 

Woehoeeee het is eindelijk zover!!! OMG een heel 

weekend met alle takken spelletjes spelen whuuuuutt 

zoooo leuuuuuuk!! Als je niet kan komen laat dit op tijd 

weten! 
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Zondag 6 maart: Geen vergadering 

Huh wat?!! Neenee droog die tranen. Jullie 

kunnen alle rust gebruiken na dat ongelofelijke 

weekend duuuuuh… Geniet van jullie vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende keeeeeeeeeerrrrrr!!!! 

Xoxo 

De giverleiding 

 

Belangrijke data: 

Giverdagen: 20-22 maart 

Buitenlands kamp: 5-19 juli 

 

Onze givers gaan dit 

jaar op buitenlands 

kamp en kunnen alle 

hulp gebruiken! 

Scan deze QR-code 

om onze givers te 

steunen! 
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Contactgegevens  
 

KAPOENEN  kapoenen@scoutspiusx.be 

Lucas Janvier: 0471 20 25 26 

Emilie Heuten: 0499 73  91 30 

Sien Luyckx: 0485 57 97 20 

Milan Van Biesen: 0485 16 28 60 

Yassin Bous: 0468 49 84 35  

WOUTERS wouters@scoutspiusx.be 

Hanne Flothmann: 0484 85 15 86 

Victor De Lathouwer: 0468 15 18 32  

Lowik Schrijvers: 0478 05 63 80  

Dario Fenoll: 0477 08 29 74 

Marie Monden: 0468 22 40 02  

JONGGIVERS jonggivers@scoutspiusx.be 

Sara Kunicka: 0484 28 40 90 

Victoria Kunicka: 0484 02 91 51 

Jasper Flothmann: 0485 59 15 58 

Joppe Dechamps: 0473 13 80 96 

GIVERS givers@scoutspiusx.be 

Rune Wouters: 0491 96 44 94 

Julie Michielsen: 0487 58 07 51  

Patryk Gawinek: 0484 95 32 28 

GROEPSLEIDING  groeps@scoutspiusx.be 

Elisa Janvier: 0471 42 32 64 

Jens Claessens: 0484 10 41 88 

Inte Wouters: 0474 07 83 28  

!DISCAIMER! 

Gelieve eerst te mailen/sms’en naar leiding 
alvorens te bellen. 

Wij hebben ook onze persoonlijke schema’s 
waardoor bellen niet altijd mogelijk is. 

Bedankt       


