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Programma’s november – januari 

31/10 Halloweentocht!!! 19u30 – 22u30 

7/11 
Tocht door veld en bos. Pak je stutten mee en zorg dat je goeie stapschoenen 
hebt! 

10u30 – 17u00 

14/11 Stage, verdere info volgt nog. 14u30 – 17u30 

21/11 De Seniors gaan Chiro stijl 14u30 – 17u30 

28/11 Tag spelen int stad. Afspraak aan de Markt in Brugge 14u30 – 17u30 

5/12 Sinterklaas en roetpieten-spel 14u30 – 17u30 

12/12 Gezelschapspelletjesavond 19u – 21u30 

19/12 
Opzetten Kerstmarkt!!! 
(Indien kersmarkt niet doorgaat: Kerstdiner made by de moderators. 
Pak 5 euro mee! 18u30-21u) 

14u – 16u30 

26/12 Geen activiteit want het zijn feestdagen. / 

2/01 Geen activiteit, volgende week vieren we het nieuwe jaar wel. / 

9/01 Nieuwjaarsfeestje 20u – 23u 

16/01 Matteo, Stan, Seppe en Dempsey 14u30 – 17u30 

23/01 Ronny, Amber en Céleste maken een spel 14u30 – 17u30 

30/01 Edith, Eowyn en de tweeling maken een spel 14u30 – 17u30 

   



 

Corona maatregelen 

 Als je naar de scouts komt, doe dit best alleen (als je geen broer/ zus hebt in dezelfde groep). 

Kom altijd met je fiets naar de scouts, je fiets is altijd handig om je te kunnen verplaatsen. 

 Neem zeker een mondmasker mee! 

 Gedurende de activiteiten bewaren we de social distancing (1,5 meter van elkaar). Alle 

activiteiten en spelletjes die we zullen spelen worden ook aangepast aan de regels om het veilig 

te houden 

 Voel je je niet zo goed en ben je wat ziekjes, blijf dan beter thuis. We gaan er niet van uit dat je 

dan corona hebt maar het is ook niet slim om dan actief spelletjes te spelen en anderen te 

besmetten. 

Ouderfeest 

Jammer genoeg is er geen ouderfeest dit jaar maar we hebben er iets op gevonden want we verkopen 

namelijk spaghetti saus. Online zal je je saus kunnen bestellen en deze in november kunnen ophalen in 

de scouts. https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away  

 

Feestdagen 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe, geniet er van en alvast een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat 

2021 een beter en meer coronavrij jaar kan worden. 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away

