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Programma’s september - oktober 

04/09 Overgang! We beginnen het nieuwe scoutsjaar met een knal. 14h – 18h 

11/09 STARTDAG (vergeet je niet in te schrijven voor vrijdag 3 september eja). 13h-16h  

18/09 Trekt-jen-plan-spel. 14h-18h 

25/09 Saamdagen, wieder zien weg, gin activiteit. / 

02/10 Vandaag oefenen we de technieken, smèèr je kieten maar in!  14h-18h 

03/10 - 09/10 Midweek.  (info volgt) 

16/10 
Jah, SOA’s zijn geen pretje, dus we spelen het grote SOA-spel, pak allemaal 
een condoom mee.  

14h-18h 

23/10 De Nacht is jong en wij zijn oud. 20h-22h 

30/10 Wazzzaaaaaahhh! Tis Halloween, trek je griezeligste tenue aan!  19h-22h30 

   

   

   

   

   

   



 

Algemene informatie  

Activiteiten:  

De activiteiten vinden plaats op de afgesproken uren, maar de kans bestaat dat de activiteiten 

eens uitlopen omdat we na de activiteiten nog wat zouden chillen. Dat is natuurlijk vrijblijvend, 

maar laat wel weten aan jullie ouders wanneer de activiteit wat zou uitlopen.  

 

Midweek:  

Na al die COVID-merde, gaan we dit jaar weer op midweek. Deze vindt plaats van zondag 3/10 

tot zaterdag 9/10. Wij willen jullie en jullie ouders graag uitnodigen voor een online infosessie 

op vrijdag 17/09. Op deze sessie willen we onze visie meedelen en jullie vragen beantwoorden 

over de Midweek, het Kerstkamp en het buitenlands paaskamp.  

 

Startdag 11/09 
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? 😉 

 

Stages:  

Het seniorjaar is een voorbereidingsjaar op jullie leiderscarrière. Het is dan vanzelfsprekend dat 

jullie, in de loop van dit jaar, stages zullen lopen bij de jongste drie takken. No stress, da ’s wel 

echt chill. De stagedag houdt in dat jullie de zaterdag activiteit geven, maar dat jullie de 

vrijdagavond ook aanwezig zijn op de takraad om de spellen te maken. Deze stagedagen zijn 

wel redelijk belangrijk omdat ze jullie gaan helpen een beeld te vormen van waar jull ie volgend 

jaar activiteit willen geven.  

We zijn dit jaar met een grote Seniorgroep, daarom delen we jullie in twee stagegroepen die 

apart stage zullen lopen. De ene groep loopt stage met de jongere takken, en de andere groep 

heeft dan een normale activiteit met ons. Wij zullen telkens duidelijk doorgeven wie wel of 

geen stage heeft.  

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

