
Kiss and Ride 2021 
 

Beste ouders en leden Om een vlotte doorstroom bij het afzetten en het halen van de leden van de 
Scouts te verzekeren geven wij hier de route en richting die jullie moeten rijden. 

Anders dan vorig jaar kunnen de leden per locatie in een bubbel (jogi- & giverwei, welpen & 
wolvenwei, kapoenengebouw). Hierdoor is het niet meer nodig om een speciale uurrooster voor het 
afzetten in te stellen. In de plaats geven we jullie per dag een tijdslot om de leden af te zetten. In de 
terugweg zitten alle bubbels buiten de kapoenen op de giverwei. Die dag zullen we wel werken met 
een tijdschema.  

 

Bubbels & Locaties 
• Bubbel 1: Kapoenen 

o Locatie: gebouwenkamp, Rue du Ctre de Steinbach 27 6670 Gouvy 
• Bubbel 2: Welpen en Wolven 

o Locatie: wei in Courtil, 50°12'54.1"N 5°55'03.7"E 
• Bubbel 3: Jogis en Givers 

o Locatie: wei in Vissoule (Cowan), 50°06'45.0"N 5°48'16.1"E 

Alle locaties kunnen ook geraadpleegd worden via deze lijst op google maps: 
https://goo.gl/maps/BrusHVsbrXsonpqv7  

Carpoolen 
Anders dan vorig jaar is het toegelaten om te carpoolen! Dit moet wel gebeuren onder strikte 
voorwaarden:  

• Als ouder kan je in de auto... 

o Je eigen kinderen meenemen. 

o Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde 
bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen geen 
andere leden mee in de auto. 

• Ouders dragen sowieso een mondmasker wanneer ze kinderen van een ander gezin 
vervoeren. 

• Wanneer een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin vervoert, dan draagt 
dat kind ook een mondmasker. 

• Ouders houden rekening met goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de 
rit handgel. 

 

 

https://goo.gl/maps/BrusHVsbrXsonpqv7


21/07: Eerstejaars jogis, welpen en wolven 
Alle leden kunnen om 13u worden afgezet. Belangrijk: moet je zowel een jogi als een welp/wolf 
afzetten? Zet dan eerst je welp/wolf af, en dan pas je jogi! 

Welpen/Wolvenwei: rij langs het noorden langs de wei om je welp/wolf af te zetten. 

 

Jogiwei: rij via Houffalize, langs het noorden naar de wei om je jogi af te zetten. 

 

 

 



25/07: Kapoenen 
De kapoenen kunnen om 13u worden afgezet aan het gebouwenkamp. Rij langs het zuiden naar de 
locatie om je kapoen af te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/07: Iedereen 
Op 31 juli kan iedereen opgehaald worden volgens het onderstaande tijdsschema. 

Kapoenen 11u 
Welpen 12u 
Wolven 13u 
Jogis 14u 
Givers 15u 

De kapoenen zitten die dag op het gebouwenkamp. Alle andere takken zitten op de giver/jogiwei! 
Kom je zowel een kapoen als welp/wolf/… ophalen? Rij dan (op het uur van de kapoenen) eerst langs 
de giverwei, en dan pas naar het gebouwenkamp! Ook bij andere combinaties kan je je leden op het 
uur van de jongste komen ophalen.  

Welpen/Wolven/Jogis/Givers – Wei in Vissoule: rij via Houffalize, langs het noorden naar de wei 

Kapoenen: Rij langs het zuiden naar het gebouwenkamp 
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