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Programma’s september - november 

08/09 Nieuwe scoutsjaar begint met de startdag en kennismaking van de groep. 13u30 – 17u30 

15/09 –  
16/09 

Uiteraard moeten de nieuwelingen gedoopt worden maar we houden ook 
een weekend. Zaterdag om 18u is een infomoment voor de ouders (midweek, 
kerstkamp,…) 

14u - … 
… - 12u 

22/09 
Iemand die veel friends heeft? Het is vriendjesnamiddag, pak een vriend(in) 
mee naar de activiteit! Ten laatste ingeschreven zijn voor midweek! 

14u – 18u 

29/09 Saamdagen, de leiding zijn spelletjes gaan spelen dus geen activiteit. #sadface / 

30/09 –  
07/10 

Super-awesome-vette midweek gaat van start! See you there! Info volgt 

13/10 
This is Death Reiiiiissss jonguuhhh! Tot de doooooooooowwdddd! 
Breng je lunchpakket mee. 

10u – 18u 

20/10 Are you ready! Movie Night @the Verkenners. Breng snacks mee! 20u – 23u 

27/10 Nightmare on Daverlostreet. Breng je lunchpakket mee! 10u - … 

03/11 De-bloemetjes-en-de-bijtjes-spel! 14u – 18u 

10/11 
Eindelijk zal er weer geknutseld mogen worden, we maken spullen klaar voor 
de zaal op Ouderfeest. Breng je lunchpakket mee! 

10u – 16u30 

17/11 
Modderbloedjes, Carlo Kannewasser is gestorven in de wedstrijd om de 
Vuurbeker door Jeweetwel. Harry Pottaarr-spel, Wingardium Leviosaaaahh! 

14u – 18u 

24/11 
Oh neen, de examens zijn daar bijna. Examenstress-spel! 
Ten laatste ingeschreven zijn voor kerstkamp! 

14u – 18u 

01/12 Laat je pokerface zeker niet thuis liggen want het zijn casino-games! 19u – 22u 

   

   

   

   



 

Doopweekend (15/09 – 16/09) 

Gedurende het weekend van zaterdag (14u) houden we een weekend om de nieuwelingen te kunnen 

dopen maar ook om elkaar wat beter te leren kennen. Gedurende dit weekend zullen we heel wat 

activiteiten doen en vragen we om klein bedrag 10 euro om het materiaal, eten en drank te bekostigen. 

Midweek (30/09 – 07/10) 

De midweek is een week waarin uw verkenner/gids zoals altijd naar school gaat, maar in de plaats van 

terug naar huis te gaan na school komt hij/zij nu thuis in de scouts, in de groep.  Zo verlichten we wat de 

zwarte dagen van het schoolgaan ☺, maar veel belangrijker: proberen we reeds een hechte groep te 

vormen van in het begin van het scoutsjaar. Daarom hechten wij er ook redelijk veel belang aan dat elke 

verkenner/gids probeert deel te nemen aan deze week. Verdere info omtrent deze week krijgt u te horen 

op zaterdag 15 september om 18u in het verkennerlokaal (gedurende het doopweekend). Kan u er helaas 

niet bij zijn, dan zorgen wij nog voor een brief + PowerPoint met verdere uitleg. Ten laatste moet je 

ingeschreven zijn op 22 september! 

Ouderfeest (10/11) 

Op 10 november gaat ons Ouderfeest door en dit zal vlakbij de scouts doorgaan namelijk in Atheneum 

Jan Fevijn in Assebroek. Voor verdere info kan u gerust uw nieuwsbrief in de gaten houden alsook de 

website van de Vrijbuiters. http://vrijbuiters.fossite.be/  

Kerstkamp (27/12 – 30/12) 

Bij de verkenners/gidsen houden we ook een spetterend kerstkamp om met de verkenners/gidsen een 

nog betere sfeer te krijgen in de groep en deze gaat door van 27 december tem 30 december. Ons 

kerstkamp gaat door in Dok 27 te Harelbeke (Stagemsesteenweg 27, 8530 Harelbeke), unieke locatie 

waarin we zullen verblijven in een grote hangar met vele containers die omgetoverd zijn tot keuken, bar,  

eet- en slaapzalen, recreatieruimte. Kostprijs voor ons kerstkamp is 50 euro om het heem, eten en 

activiteiten te bekostigen. Als we meer info hebben hierover zullen jullie zeker een brief of mail van ons 

ontvangen. Ten laatste moet je ingeschreven zijn op 24 november! 

Verkenner-pagina! 

Je kan al onze avonturen, spelletjes en activiteiten volgen via onze facebook pagina van de 

verkenners/gidsen. Er zullen vele activiteiten volgen waarbij je wat foto’s en video’s van de 

verkenners/gidsen kunt terugvinden. Link:  https://www.facebook.com/fos209verkenners/ 

http://vrijbuiters.fossite.be/
https://www.facebook.com/fos209verkenners/

