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Programma’s september - oktober 

04/09 Hiep Hiep Hoeraa, we starten aan een nieuw scoutsjaar. 14h – 17h 

11/09 
Welkom junder zien beire. 
(startdag) 

13h-16h 

18/09 
Wien zie gie eiheluk? 
Ewel ik zien ween! 
Ah hallo ween 

14h-17h 

25/09 Geen activiteit leiding is op saamdagen. / 

02/10 

Tocht door prei en mos 3de jaar komen om 10u      
2de en 1ste jaars komen om 14u (neem kleren die vuil mogen worden mee 
want het is doop)  
ook overgang voor PL en HPL info volgt 

14h-17h 

09/10 
Hoogland spelen. 
(Neem je schotse rok mee) 

14h-17h 

15/10 – 17/10 Technisch weekend (info volgt) - 

23/10 We creëren kunstwerken in de ijssculpturen strijd!!!! 19u30h-22h 

30/10 Ha ha halloween ik heb een spook gezien. 14h-17h 

   

   

   

   

   

   



 

activiteit 

Je komt altijd stipt aan in de scouts zodat we direct van start kunnen gaan. De uren van de activiteit 

staan steeds in het boekje vermeld meestal van 14h-18h. Kijk ook goed wanneer er eventueel een fiets 

nodig is.  

kledij 

Je komt altijd in perfect uniform, dat houdt dus in; je das en je hemd. (naamteken de das zodat deze niet 

verloren geraakt). 

Startdag 11 september 
Dit jaar bestaan wij 50 jaar, dus startdag wordt 1 groot feest met talrijke challenges, lekker eten en 

plezier gegarandeerd. Na elkaar zolang gemist te hebben, zijn we terug als nooit tevoren. Een ideale 

gelegenheid om het jaar in glorie te starten en wij willen jullie erbij! Wil jij ook genieten van lekkere kip 

met patat in de schil en groentjes? Nog eens kletsen tot in de late uurtjes? Of die benen lossmijten op 

de leukste plaatjes? Schrijf je dan in voor vrijdag 3 september via de volgende link: https://fos209.fiery-

app.be/?fbclid=IwAR0bHhGx3MuBXexYgzzl_b8Xo4dcLAV4N7TRkrDPkxS7XUHGQZKzBUmTEeE  

Verdere info vind je ook terug op onze website! Tot dan? 😉 

 

We hebben er alvast zin in! 

Groetjes, de jongverkennerleiding  

 

https://fos209.fiery-app.be/?fbclid=IwAR0bHhGx3MuBXexYgzzl_b8Xo4dcLAV4N7TRkrDPkxS7XUHGQZKzBUmTEeE
https://fos209.fiery-app.be/?fbclid=IwAR0bHhGx3MuBXexYgzzl_b8Xo4dcLAV4N7TRkrDPkxS7XUHGQZKzBUmTEeE

