
 

Beste aspirant, voortrekster, (oud-)leidster, RS, 

Beste aspirant, voortrekker, (oud-)leider, RS, 
 

Op dit moment verbiedt de regelgeving ons om te kamperen (en te overnachten). 

De bedevaart Avioth2020@Orval zoals we deze voorzien hadden gaat daarom niet door. 

Desalniettemin: "Een scout die niet alles heeft gegeven, heeft niets gegeven". 

De toepasselijke regelgeving maakt het mogelijk om buiten dagactiviteiten te organiseren in bubbels 
van 50 personen zonder contact tussen de bubbels onderling. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de avondklok in Brussel, Wallonië (22 – 6 uur) en Vlaanderen (24 – 5 uur). 

De nationale ploegen van de voortrekkers en voortreksters nodigen jullie dan ook graag uit op de 
aangepaste versie van de bedevaart Avioth@Orval tijdens het Allerheiligenweekend.  Deze versie 
laat toe dat iedereen, volgens zijn eigen mogelijkheden én steeds op veilige wijze, kan deelnemen.  

Dit is concreet wat je zal kunnen beleven: 

A. Beleef een route/vuuractiviteit in ploeg volgens jullie eigen programma 
B. Beleef een aanbiddingswake zaterdagavond in Halle # LIVE STREAMING 
C. Beleef een route/vuuractiviteit zondag in Florenville 
D. Beleef Avioth thuis dankzij gedeelde activiteiten via de website 

Het is uiteraard mogelijk om meerdere opties te kiezen naargelang jullie enthousiasme. ☺ 

A) BELEEF EEN ROUTE/VUURACTIVITEIT IN PLOEG 

Het belangrijkste is om als clan, vuur of ploeg de route/vuurgeest te beleven. Neem dus in ploeg het 
initiatief om te bespreken hoe je het Allerheiligenweekend wenst te beleven. Overeenkomstig het 
protocol mogen we buiten een dagactiviteit organiseren. Bij voorkeur in je eigen regio. Weet dat je 
voor elke activiteit toestemming moet krijgen van de gemeente waar jouw activiteit plaatsheeft. Neem 
contact op met de nationale route/vuurploeg voor meer details. Zij helpen jou graag op weg. 

 



B) AANBIDDINGSWAKE ZATERDAGAVOND IN HALLE # LIVE 

Zaterdag 31 oktober 2020 organiseren we een aanbiddingswake van 20 tot 22 uur in de Sint-
Martinusbasiliek van Halle (Kardinaal Cardijnstraat 1, 1500 Halle). Om alle veiligheidsmaatregelen te 
respecteren, beperken we het aantal aanwezigen tot 100 personen (dit is de capaciteit van de basiliek 
van Halle). 

Houd er rekening mee dat iedereen die in Brussel en Wallonië woont, uiterlijk om 22.00 uur thuis moet 
zijn. We hebben niet de mogelijkheid om de aanbiddingswake eerder te laten beginnen. 
 
→  Verplichte inschrijving: Inschrijvingslink  
 
WE HEBBEN JOUW STEM NODIG! Wanneer je wenst deel te nemen aan het koor, kan je dit aangeven 
in het google formulier (link hierboven). Je ontvangt nadien een e-mail van Geert Suenens 
(geert.suenens@gmail.com) met alle informatie. Repetitie zaterdag 31 oktober vanaf 13 uur in Halle. 
 
→  Voor degenen die niet kunnen komen, wordt de wake uitgezonden via live streaming (de 

informatie om te connecteren zal op de website van de Europascouts en op de Facebookpagina’s 
van de Route en het Vuur gedeeld worden, zodat een groter aantal mensen kan deelnemen). 

 

C) DAGACTIVITEIT ZONDAG IN FLORENVILLE@ORVAL 

Zondag 1 november 2020 organiseren we een route/vuuractiviteit in Florenville. 

Voor degenen die met de trein komen: ontmoeting om 10.19 uur aan het station van Florenville.                   
Voor degenen die met de auto komen: ontmoeting om 10.30 uur aan de kerk van Villers-devant-Orval. 

Het programma: 
 

• Wandeling van Villers-devant-Orval naar Orval. Conferentie van abt Eric de Beukelaer in 
Orval en voortrekstersengagementen / rovertrek op de binnenplaats van de abdij te Orval. 

• Wandeling naar Florenville en maaltijd in ploeg in de natuur. 

• Hoogmis van Allerheiligen om 16.00 uur in Florenville voorgegaan door abt Eric de 
Beukelaer 

 
Er zijn shuttles voorzien om iedereen terug te brengen naar Villers-devant-Orval of het station van 
Marbehan om de trein van 17.51 uur huiswaarts te nemen.  
 
→  Verplichte inschrijving: Inschrijvingslink  
 
Om alle veiligheidsmaatregelen te respecteren, beperken we het aantal aanwezigen tot 110 personen 
(dit is de capaciteit van de kerk in Florenville). 
 
WE HEBBEN JOUW STEM NODIG IN HET KOOR! Wanneer je wenst deel te nemen aan het koor, kan je 
dit aangeven in het google formulier (link hierboven). Je ontvangt nadien een e-mail van Nathalie 
Flama (nathalie.flama@eu-scouts.be) met alle informatie. Repetitie zondag 1 november van 13 uur tot 
16 uur in de kerk van Florenville. 
 
→  Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn, wordt de Hoogmis van Allerheiligen om 16.00 uur 

in Florenville uitgezonden via live streaming (de informatie om te connecteren zal op de website 
van de Europascouts en op de Facebookpagina’s van de Route en het Vuur gedeeld worden, zodat 
een groter aantal mensen kan deelnemen). 

https://forms.gle/ZnwEv8EMqjtj4Z9t5
https://forms.gle/ctJRfa7P6M4Q4xS99


Prijs : Deelname aan deze beide activiteiten is gratis. 

De organisatie van deze twee dagen brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee voor de beweging 
(livestreaming, geluidsapparatuur, etc.). 

Om de kosten te dekken, stellen wij u in alle vrijheid het volgende voor: 
• Voor zij die reeds inschrijvingsgeld hebben betaald voor de pelgrimstocht Avioth@Orval: vraag 

dit geld niet terug ;-) 
• Voor zij die het wensen: stort een vrije bijdrage naar de vereniging op het rekeningnummer 

BE78 9730 3302 4086 met de vermelding “Don pélé Orval”. 

Voor degenen die reeds inschrijvingsgeld betaald hebben voor de pelgrimstocht Avioth@Orval en die 
een terugbetaling wensen, vragen we je een e-mail te sturen naar katy.prevost@scouts-europe.be met 
vermelding van je rekeningnummer. 
 
Iedereen die aan één of meerdere activiteiten deelneemt, vragen we de volgende regels te respecteren 
(die strenger zijn dan de regels die van kracht zijn voor jeugdbewegingen): 
 

• Blijf in je eigen ploeg (max. 15 personen). Het is verboden om van de ene ploeg naar de andere 
te gaan.  

• Respecteer ten allen tijde de afstand tussen alle ploegleden of, indien onmogelijk, draag een 
mondmasker (voorzie meerdere mondmaskers : 1 mondmasker/4 uur), raak elkaar niet aan, 
verzorging toedienen gebeurt met een mondmasker en handschoenen, gebruik voldoende 
handzeep/alcoholgel. 

• Voor de maaltijd van zondagmiddag : ieder brengt zijn eigen pick-nick en/of kookmateriaal 
mee. Materiaal wordt niet uitgeleend. Eten gebeurd op 1.5 meter tussen elke persoon. 

• Zowel voor de aanbiddingswake en de Hoogmis van Allerheiligen houden we een afstand van 
1.5 meter tussen elke deelnemer.  

• Social distancing zal gecontroleerd worden in de kerken. 

• Vermijd carpoolen indien mogelijk. Indien je het toch doet, draagt iedereen in de wagen een 
mondmasker.  

D. AVIOTH @ HOME 
 
Als je om de één of andere reden niet kunt komen of je verkiest om thuis te blijven, kun je via 
livestreaming met de route/vuurgemeenschap verbonden blijven tijdens de aanbiddingswake, de 
conferentie en de hoogmis van Allerheiligen. Wees verzekerd van ons respect voor de keuze van 
elkeen! 

Jullie vinden binnenkort alle details op de website: https://www.scouts-europe.be/avioth 

We denken aan alle voortrekkers en voortreksters die al maanden hard werken om een 
Allerheiligenbedevaart te organiseren. Hartelijk BEDANKT voor al de tijd en energie die je hebt 
gegeven en de tijd en energie die je nog steeds geeft ondanks de voortdurende veranderingen, de 
nieuwe protocollen, etc. We beseffen dat het allesbehalve evident is… maar zowieso de moeite waard!  

BEDANKT! 

Hartelijk dank voor jullie steun, enthousiasme en aanwezigheid – live of virtueel. 
 

 

mailto:katy.prevost@scouts-europe.be
https://www.scouts-europe.be/avioth


In naam van de nationale route/vuurploeg en de ploeg van Avioth@Orval, 

                         Eline Hoogmartens           Sébastien Arickx RS             

              eline.hoogmartens@scouts-europe.be           sébastien.arickx@scouts-europe.be  

                            + 32 496 89 26 16                                                                 +32 494 85 72 49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE INFORMATIE ONLINE 
 
https://www.scouts-europe.be/route 

https://www.scouts-europe.be/feu-vuur 

https://www.facebook.com/routebelgique 

https://www.facebook.com/groups/clim.be 
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