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Programma’s december - februari 

1/12 Gezellig spelletjes spelen met zijn allen. Breng je favoriete gezelschapsspel mee.        20h -22h   

8/12 Sinterkoane kom ma lekker binnen met je knecht! 14h – 18h 

15/12 Kerstballen en slingers! Het is de jaarlijkse kerstmarkt of moeten we zeggen 
wintermarkt ;) Hamburgers bakkeeeeeeeeuuuuuh!  

10h -    … 

22/12 We gaan centjes verdienen, zodat we op buitenlandskamp kunnen met onze 
toffe bende! Breng je fiets, lunchpakket en verkoopskillzzz mee!!! 
#ambervergeetjefietsniet 

10h – 18h  

29/12 Money money money, it’s so funny!!! Ook vandaag gaan we terug op pad om 
veel flappen te verdienen voor ons buitenlandskamp!  

10h – 18h  

5/01 3… 2… 1…. Feliz ano novo! Fiesta Fiesta Fiesta, we gaan het nieuwe jaar eens 
goed inzetten si. Thema: Portugal  

20h – 00h  

12/01 Sofie en Robbe maken een spel. Kom verkleed als verkeerskegel. #random 14h – 18h  

19/01 Doe de ganzenpas, doe de ganzenpas, kom maar op, kom maar op!  14h – 18h  

26/01 Chez moedere en voadere. We gaan onze beste kookkunsten uithalen en een 
heus driegangenmenu klaarmaken. Breng jullie keukenschort, enthousiasme en 
€5 mee!  

11h – 18h  

02/02 Het grote tweelingenspel. Kom verkleed als tweeling, dus kom niet alleen ;)  14h – 18h  

16/02 Arne en Lena maken een spel. #Sorrynotsorry  14h – 18h  

23/02 We gaan vandaag gewoon effe lekker chill’n in ’t stad!  14h - 18h  



 

Buitenlandskamp  

Elk jaar gaan de seniors om hun laatste jaar als gast in schoonheid af te sluiten op 

buitenlandskamp tijdens de paasvakantie. Ook dit jaar trekken we naar het 

buitenland. Sinds enkele weken hebben we samen besloten in welk land we zullen 

vertoeven. In de eerste week van de paasvakantie gaan we met z’n allen naar 

Portugal!  

Voorlopig zijn we met de moderators de nodige voorbereidingen aan het treffen 

en samen met de seniors aan het bekijken hoe we de reis zullen invullen. Veel 

informatie hebben we zelf nog niet, maar zodra wij meer weten, houden wij jullie 

graag op de hoogte.  

Wij hebben er alvast zin in!  

Kerstmarkt  

Kerstlichtjes, heerlijk vuurtje, warme chocomelk en zoveel meer. Wij nodigen jullie 

allen graag uit op onze jaarlijkse kerstmarkt. Het is een moment om gezellig samen 

de kerstsfeer op te snuiven en te genieten van een glaasje Glühwein. Op zaterdag 

15/12 zijn jullie van harte welkom!  

Tot dan!  

Nieuwsbrief  

Attentie, attentie! Elke maand verschijnt een nieuwsbrief met belangrijke en leuke 

informatie in verband met het scoutsgebeuren. Zo blijft u steeds op de hoogte. Wilt 

u ook graag de nieuwsbrief ontvangen, dan hoeft u zich enkel aan te melden via de 

vrijbuiterssite en ontvangt u elke maand de nieuwsbrief in uw mailbox.  

 

 


