
Maandbrief September -
Oktober 

 
Een nieuw jaar, een nieuwe (betere) leiding en dus ook een nieuwe maandbrief. Zoals je kan 
zien op de brief, vindt op 19 oktober de chrysantenverkoop plaats. Begin dus maar al zeker 
met je voorverkoop van minstens 20 chrysanten. 

 

Zondag 29 september 2019: Doop 

Om het nieuwe scoutsjaar scoutmoedig te beginnen en iedereen 
feestelijk te verwelkomen starten we dit nieuwe jaar met de 
traditionele doop. Om het groepsgevoel te versterken, vragen wij 
aan iedereen om aanwezig te zijn. Van 14u tot 18u op het lokaal. 
Iedereen brengt kledij mee die vuil mag worden, een handdoek en 
warme reservekledij.  

 

Zondag 6 oktober 2019: Brico vs. Mega-Deschacht vs. Hubo vs. 
Gamma-vergadering 
Het is oorlog in zelfbouwmarktland. Kom kijken uit welk hout jij gesneden bent en met welke 
doe-het-zelver je jezelf het meest identificeert. Breng je gereedschapskoffer mee en trek je 
overall alvast aan. Afspraak van 14u tot 18u bij BVBA Sint-Lieven. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 13 oktober 2019: GEEN VERGADERING  
Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering want dit weekend 
gaat de leiding op weekend. Jullie kunnen dit weekend alvast 
gebruiken om jullie chrysanten te verkopen want volgend weekend 
is het al zover. 
  



ZATERDAG 19 oktober 2019 : 
Chrysantenverkoop 

Vandaag is het D-day. De dag waarop iedereen 
aanwezig moet zijn. Op deze dag moet jullie 
voorverkoop van minstens 20 chrysanten 
afgerond zijn zodat we de resterende bloemen 
vandaag kunnen verkopen. We spreken af om 
10u aan het lokaal of op een locatie in Lochristi 
met de fiets. Zorg er zeker voor dat je minstens 
4 chrysanten op jouw fiets kan vervoeren. Jouw 
exacte verkooplocatie hangt af van waar je 
woont en zal later nog worden meegedeeld. De 
verkoop eindigt om 18u of vroeger als alle 
chrysanten de deur uit zijn. 
 
 

 
Vrijdag 25 - Zondag 27 oktober 2019: 
Weekend 
Blokkeer dit weekend alvast in je agenda. Meer info 
hierover volgt later. 
 

 
 
 
 

 

Gelieve steeds te verwittigen indien je niet kan komen! 
 
Een stevige linker,  
De leiding  
 
Alexander  0470/54.17.06 
Lukas   0487/61.98.05  
Seppe  0479/17.07.81 
 


