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Hallo Ambiorix! 
 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal met smart gewacht op de tweede nieuwsbrief van het scoutingjaar, 
want hier is hij dan! Veel leesplezier gewenst voor jullie allemaal.  
 
Net na het ontvangen van de eerste nieuwsbrief werd er weer roet in het eten gegooid door 
nieuwe maatregelen, namelijk geen scouting na 17:00 :’(. Gelukkig konden we met alle speltakken 
uitwijken naar de middag, zodat we toch elke week een programma konden neerzetten voor jullie. 
Jullie hebben een voorproefje gehad van het leidingdraaien, namelijk het maken van eigen 
programma’s die jullie later in het jaar zelf zullen gaan uitvoeren. We hebben ook een super vet 
escape room programma gedaan, waarbij ook jullie teamwork skills op de proef werden gesteld. 
Sinterklaas kon niet gepasseerd worden zonder een dobbelspel en hierbij hebben jullie aan elkaar 
leuke en originele cadeaus uitgedeeld. 
Ook de herfsttocht werd getroffen door de corona maatregelen, maar deze kon gelukkig ook 
overdag gehouden worden. Hier kwamen we er helaas wel achter dat de routetechnieken niet zo 
bevestigd waren als gehoopt…… Geen enkel groepje heeft post één weten te behalen zonder hulp 
van de leiding, die arme leiding op post 2,3 en 4 zaten maar te wachten op jullie in de kou ;) . 
Gelukkig hebben we nog veel programma’s in het vooruitzicht waar we deze technieken kunnen 
oefenen, zoals het programma van afgelopen week waarbij jullie zelf de route moesten gaan 
uitzetten.  
Helaas zijn kampen en overnachtingen nog steeds niet toegestaan dus de Winterhike van dit jaar 
is spijtig genoeg ook uitgesteld.  
 
Hieronder een kleine actiefoto tijdens een potje superbal: 
 

 
 
Gelukkig mogen we met de versoepelingen van 14 januari weer op de reguliere tijden programma 
doen. We hebben dus vanaf nu weer programma van 18:00 tot 20:30. Aankomende zaterdag 
22 januari hebben we eindelijk het Casino programma nu we weer naar binnen mogen, je mag dus 
je mooiste outfit uit de kast halen! Eventuele eenmalige aangepaste tijden en andere informatie 
volgt zo spoedig mogelijk.  
 
Groetjes van de leiding, 
Vitto, Ralph & Zoë  


