FEEST BIJ SCOUTS KORTEMARK!
Beste scoutser!
Na een bizar scoutsjaar volgt een kamp en na een kamp volgt een nieuw scoutsjaar, gelukkig maar!!!
Dankzij onze leden en leiding houden we de scouts van Kortemark draaiende. Daarnaast kunnen we ook
rekenen op de steun van de ouders en andere sympathisanten. Voor al deze mensen steken wij elk jaar
tal van evenementen in elkaar. Er zijn echter enkele wijzigingen bij de komende evenementen.

STARTDAG 5 SEPTEMBER:
De start van het nieuwe scoutsjaar gaat traditiegetrouw gepaard met de startdag.
Door de alom gekende omstandigheden zal onze hoogdag er dit jaar net iets anders uit zien.
Om alles wat duidelijk te houden, hebben we voor jullie een overzicht gemaakt.
We verdelen alle takken in twee groepen om zo de bubbels een beetje kleiner te houden en
ervoor te zorgen dat er niet te veel volk op het terrein zal zijn.
De kapoenen, kabouters en welpen zijn welkom van 13:00 tot 15:00.
De jonggidsen, jongverkenners, givers zijn welkom vanaf 16:00 tot 18:00. Zij zijn allemaal
verplicht om een mondmasker te dragen.
Dit jaar zullen de jins als financiële actie ijsjes verkopen. Na de vergadering kunnen de kindjes
een ijsje kopen voor 2 euro. Gelieve dit aan het begin van de vergadering mee te geven, want
eens ze het terrein verlaten hebben is het niet de bedoeling dat ze nog eens terugkomen.
Het is de bedoeling dat enkel leden op het terrein komen.
Er wordt gevraagd aan de ouders om kinderen af te zetten aan de kiss&ride.
Dit jaar zal er dus geen gelegenheid zijn voor een drankje.
Wie zijn kamp afsloot met maar de helft van zijn bagage kan aan de kiss&ride zijn kans grijpen,
want daar stallen we de verloren voorwerpen van de voorbije kampen uit.
Wie dringende vragen heeft kan aan de kiss&ride terecht bij Stef Vermeersch of kan je een mail
sturen naar info@scoutskortemark.be
BBQ 14/11/2020:
Onze jaarlijkse barbecue zal plaats vinden op 14 november.
Details voor het evenement staan voorlopig nog niet vast en zullen we tijdig bekend maken.
We kunnen jullie wel al garanderen dat het opnieuw super lekker zal zijn! 100% zelf -en met
veel liefde- gemaakt en dat alles volgens de dan geldende maatregen.

