
Maandbrief Februari – Maart 
 

Zondag 2 februari 2020: Pannenkoeken-
vergadering 
Vandaag vieren we Maria-Lichtmis en volgens de 
eeuwenoude traditie moeten er vandaag dus ook 
pannenkoeken gebakken en gegeten worden. Deze 
traditie wordt ook uitgedrukt in het gezegde: “Er is geen 
vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar 
pannetje warm.” Wie is de meest gelovige Verkenner of 
wie bakt er gewoon het beste pannenkoeken, kom het 
samen met ons ontdekken van 14u tot 18u op het lokaal. 

 

Zondag 9 februari 2020: Wikipedia-vergadering 
Deze meertalige internetencyclopedie is, sinds zijn oprichting in 
2001, de plek waar we al onze mega interessante weetjes kunnen 
verzamelen voor al die super interessante spreekbeurten die we 
op school moeten geven. Maar er is één groot probleem, Scouts 
Sint-Lieven heeft nog geen Wikipedia-pagina en daar gaan we 
vandaag verandering in brengen. Kom van 14u tot 18u naar ons 
internetcafé.  
 
 

Zondag 16 februari 2020: “Zeker geen gemengde 
vergadering”-vergadering 
Het is juist Valentijn geweest en daarom zou vandaag toch wel 
het ideale moment zijn voor een gemengde vergadering maar 
we beloven jullie dat het vandaag zeker geen gemengde 
vergadering is. Maar huh leiding, wat gaan we dan wel doen 
vandaag. Wel vandaag gaan we op zoek naar de “echte 
venten” onder de Verkenners. Wie wordt “Mister Patser 
2020”? Van 14u tot 18u in ons krachthonk.  

 

 
Zondag 23 februari 2020: Carnaval-
vergadering 
We trekken vandaag de straten op in onze gekste 
verkleedkledij en vieren dit grootse volksfeest tot we 
er bij neervallen. Dit feest van spot, zotheid en 
uitbundigheid wordt al sinds Middeleeuwen gevierd 
dus kunnen wij dit niet zo maar voorbij laten gaan. 
Kom allen verkleed in het gekste wat je maar kan 
bedenken, van 14u tot 18u op het lokaal.  
 
 



Zondag 1 maart 2020: Caféspelen-vergadering 

Zet jullie bakken chocomelk en Fristi maar al klaar want 
vandaag gaan we op café́. We spelen vanmiddag 
Vlaanderens bekendste caféspelen en gaan hierbij op zoek 
naar Koning Fristi. Wie gooit het best zijn pijltje in de roos 
of wie kan er het beste biljarten? Of ben jij eerder de 
toogfilosoof van dienst? Kom allen verkleed in je favoriete 
drankje van 14u tot 18u op het lokaal.  
 

 
Zondag 8 maart 2020: Olympische Spelen-
vergadering 
Deze jaar staan de Zomerspelen weer op het programma, maar 
zijn jullie wel goed genoeg in vorm om mee te gaan naar Tokio 
met het Belgische team. Vanmiddag vindt het Olympisch 
kwalificatietoernooi plaats op onze scouts en kunnen jullie zich 
bewijzen om zo een plaatsje in het team te bemachtigen. Wie is 
er atletisch genoeg om mee te strijden voor de medailles in het 
Land van Rijzende Zon? Kom allen in sportkledij van 14u tot 18u 
op ons sportcomplex.  
 

Vrijdag 13  Zondag 15 maart 2020: Districtsweekend 
Dit weekend gaan we met alle andere scoutsgroepen van ons district op weekend. Meer 
informatie over dit fantastische weekend volgt zo snel als mogelijk. 
 

 
 

 

Zondag 22 maart 2020: Prison Break-vergadering 
Vandaag worden jullie achter slot en grendel gestoken en het is aan 
jullie om tegen het einde van de vergadering een geslaagde 
ontsnappingspoging te hebben ondernomen. Stelen jullie de juiste 
documenten van cipiers en kunnen jullie op die manier een waterdicht 
ontsnappingsplan smeden. De cellen worden hermetisch afgesloten om 
14u en hopelijk, voor jullie dan toch, zijn jullie allemaal tegen 18u 
ontsnapt uit onze gevangenis. 



Zondag 29 maart 2020: Koers-vergadering 
Volgende week staat Vlaanderens Mooiste op de 
kalender en dus gaan we vandaag eens goed gaan 
losrijden of zoals wij het zouden zeggen: “Een keer goed 
gaan trappen in een zacht lenteweertje.” Zorg ervoor dat 
jullie fiets vandaag tip top in orde is en neem ook een 
drinkbus mee. De koers start stipt om 14u en de finish 
wordt verwacht rond 18u. 
 

 
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  
 
 


