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    30/06  Vandoage goan we tope na ’t zèètje! HoeZee: lunchpakket, zwemgrief,…           info volgt 

 

Programma’s maart - juni 

03/03 
Als je een beetje wil chille is het geen probleem. Neem gerust wat snacks mee 
voor tijdens de film. 

19u – 22u 

10/03 Bende van de Bosklappers UNITE!!!  6u30-10u30 

24/03 
Actie Reactie Tocht! We steken de draak met de toeristen in 't stad. Afspraak 
aan de scouts met de fiets. 

14u-18u 

31/03 
Poets dat nepgebit nog maar eens goed en laat je chrome van je looprekken 
maar nog eens goed opblinken. Kom verkleed als oma/opa. 

14u-18u 

02/04-06/04 
Deze periode is het zover: 't is paaskamp! Een periode waar we de 
avontuurlijke kant gaan verkennen. Schrijf je dus zeker tijdig in. 

Info volgt 

07/04 Even uitblazen van het paaskamp: pfffff. Vandaag geen activiteit. / 

14/04 Wat een langzame k*tmuziek! Kom verkleed als New Kid. 14u-18u 

21/04 
Bienvenido a todos Hoy estamos en la isla de la temptacióneee. ¡Con suerte lo 
mantendremos limpio! #googletranslate 

14u-18u 

28/04 Geen activiteit. De leiding is op weekend. / 

05/05 
Pak bijl en zaag. We gaan met bomen smijten! Waarom? Omdat het kan! Kom 
verkleed als Schot. 

14u-18u 

12/05 Eenheidsuitstap! Afzetten en ophalen aan de Kijkuit in Beernem. Info volgt! 9h30 - 17h30 

19/05 - 20/05 
Groot kamp komt langzaam dichterbij. Tijd om de technieken wat op te 
frissen. Technisch weekend jongeuh! 

Info volgt 

26/05 
Patrouille 3 maakt een spel en worden om 10u met lunchpakket verwacht in 
de scouts. De rest zijn vanaf 14u welkom. 

14u-18u 

02/06 Oei, ik zit nog met een ei en ’t is niet eens meer mei! Neem een ei mee. 14u-18u 

09/06 Haal die flappen maar boven! Dress to impress…nuff said. 19u-22u 

16/06 Wie behaalt het meeste records of FOS? #worldwiderecords 19u-22u 

23/06 Staat er hier nu een kraan te druppen? A) ja B) nee C) hebben wij een kraan? 19u-22u 



 

Aragorn’s speech at the black gate 

Hold your ground! Hold your ground! 

Sons of Gondor, of Rohan, my brothers, 

I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. 

A day may come when the courage of men fails,  

when we forsake our friends 

and break all bonds of fellowship,  

but it is not this day.  

An hour of wolves and shattered shields,  

when the age of men comes crashing down,  

but it is not this day! 

This day we fight!! 

By all that you hold dear on this good Earth,  

I bid you stand, Men of the West!!! 

 


