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Programma’s december - februari 

08/12 Vandaag komt Sinterklaas en z’n zwarte pieten!  14u – 17u 

15/12 Alles klaarzetten voor de kerstmarkt, kraampje komen opzetten en versieren! 14u – 16u 

22/12 
Neeeeeeee, neeeeee!!!! Geen activiteit wegens de feestdagen.  
Geniet van de feestdagen! 

/ 

27/12 –  
30/12 

Ready for an awesome kerstkaaaaaaaammmmpppppp!!! 
Zie info op de 

brief 

05/01 Year 2019 starts!!! Dit zullen we goed inzetten met een nieuwjaarsfeestje! 20u30 – 23u 

12/01 Cold, so cold want we gaan op dauwtrip door veld en bos! 6u – 9u30 

19/01 Klaar voor de 1ste patrouille en hun spel! 14u – 18u 

26/01 
Eindelijk zullen we ons op glad ijs begeven, gladde jongens style! 
Afspraak aan schaatsbaan van Boudewijnpark en neem 5 euro mee! 

14u30 – 17u30 

02/02 
Goeie financiële acties zorgen voor goeie buitenlands kampen dus daarom 
doen we soepverkoop! Neem je fiets mee want we gaan op verplaatsing! 

Info volgt nog 

09/02 
Hahahahaaa, vandaag zullen we eens goed lachten want we gaan op actie-
reactie-tocht. Zorg dat je grappig verkleed bent! 

14u – 18u 

16/02 
Ej meiske, mooie schoenen. . . . . . .? Love is in the air want het is Valentijnspel  
Degene die als eerste het ontbrekende woord kan doorsturen via sms, die 
krijgt een tip! 

19u – 22u 

23/02 Met onze slee gaan we gaan gletsen. Sneeuwpret 14u – 18u 

   

   

   

   

   



 

Nieuwsbrief 

Elke maand volgt er een nieuwsbrief met allerlei handige en belangrijke informatie voor uw kind. Via 

onze website kan je je aanmelden als je wenst de nieuwsbrief te ontvangen als u deze al niet ontvangt 

van ons via mail. Bezoek de website op de homepage en daar zal zal je in de rechterkant zien ‘ischrijven 

nieuwsbrief’. Volg alle stappen op en je krijgt via mail telkens alle info via de nieuwsbrief! 

Kerstmarkt 

Op 15 december om 16u behouden we onze traditie om een groots kerstmarkt te maken, er zullen van 

alle takken binnen de scouts accesoires, drank en eten voorzien worden. Zoals elk jaar is er een enorme 

leuke sfeer aanwezig dus aarzel zeker niet en kom zeker eens af!  

Kerstkamp 

Alle informatie omtrent ons kerstkamp is al doorgestuurd of gedeeld met iedereen maar mocht je iets 

niet terugvinden of je hebt nog enkele vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren! Geloof me, uw 

kind zal dit kerstkamp zeker niet willen missen. 

Soepverkoop 

Op 2 februari houden we opnieuw een financiële actie om ons buitenlands kamp wat te helpen en 

daarom zullen we een soepverkoop doen. We zullen de soep zelf maken dus het zal sowieso goeie soep 

zijn. Als je al op voorhand wat soep wilt bestellen bij ons dan mag je ons vast en zeker contacteren! 

Paaskamp 

We zijn al enorm veel bezig met ons buitenlands kamp en deze begint eindelijk wat vorm te krijgen. 

Binnenkort kan je een mail van ons verwachten met verdere info en we zullen ook nog eens een 

infomoment hiervoor houden. Dus hou zeker jullie mail in de gaten! 

Feestdagen 

Vanuit onze leidersgroep wensen we alle verkenners en hun families gelukkige feestdagen toe, geniet er 

maar van en we zullen er ongetwijfeld nog een vet scoutsjaar van maken!  

 

Vriendelijke groeten van Steenarend, Stekelstaarteekhoorn, Coscoroba en Bever 

 


