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Programma’s november - december 

29/10 
Houden jullie ook van griezelen en een hartaanval van het schrikken? Je ga 
wel moeten, want het is HALLOWEEN…. 

14u – …  

05/11 
Freuen Sie sich auch auf den Après-Ski? 
doe je skikledij aan en neem een half liter glas mee. 

14h – 17h 

12/11 
Wien is ier den beste tarzan of Jane? Laat het zien op ons ouderfeest.  
Inschrijven voor het ouderfeest kan via  https://fos209.fiery-app.be/ 

14h – 16h30   

19/11 
Patrouille 1 spel  
Patrouille 1 wordt om 10h in de scouts verwacht, de rest om 14h 

14h – 17h 

26/11 FINANCIËLE ACTIE YEYYYY… !!! KROKETTEN A VOLONTE YEYYYY!! 14h – … 

03/12 
Moarrrr alleee hee verkenners, khad nog gezegd dat je braaf moest zijn. Tis 
nu te laat heeee Sinterklaas is al onderweg. 

14h – 17h 

10/12 
Honger honger honger …broodje worst.  
Allen welkom op onze potluck. Neem zelf iets mee van eten/drinken waar 
heel de groep van kan smullen.   

9h30 – 12h  

17/12 
Ohhh een Kerstmarkt is toch wel de max, lekker warm drinken, eten en je 
opwarmen aan een vuurtje… Begin jij ook al gelukkig te worden? Kom dan 
samen gelukkig zijn op onze kerstmarkt.  

14h – 16h30 

24/12 
Tis Kerstavond, eet je maar vol en geniet er alvast van! ☺  
geen activiteit dus … 

/ 

26/12-29/12 Wij zijn op Kerstkamp joepieeeee ☺ Info volgt 

31/12 
Geniet van de feestdageennnn!!! party party!!!! ☺ 
Geen activiteit dus.. 

/ 

   

   

   

   

https://fos209.fiery-app.be/


 

Uniform 

Kom elke activiteit in perfect uniform. Dit is belangrijk als we van het terrein gaan, dat we onze leden 

duidelijk herkennen. Let hier dus alstublieft op. Een perfect uniform bestaat uit minimum een das en 

een hemd.  

K&D kaart 

Dit jaar werken we met een nieuw systeem. 

We werken met een Koek&Drankkaart. Deze kaart kost 10 euro en dien je dan mee te nemen naar elke 

activiteit of je laat deze in de scouts liggen. Bij het nemen van een koek of drank, worden er vakjes 

afgevinkt. Indien je kaart vol staat, dan kan je deze altijd opnieuw aankopen bij de tak en neem je 

opnieuw 10 euro mee. Hierdoor hoeven jullie niet elke keer te denken op die centjes die je moet 

meenemenen en zo zitten wij niet met al die kleine centjes.  

Drank= €1 / Koek = €0,50 

Ouderfeest   
Ook dit jaar organiseert onze scouts een spetterend ouderfeest! Het thema dit jaar is JUNGLE!  

Ons ouderfeest gaat dit jaar door op 12/11/2022 om 18u. Deze zal doorgaan in OLVA op Assebroek in de 
Collegestraat 24, 8310 Assebroek.  

De avond is een heel spektakel. We beginnen met een geweldige show die in elkaar is gestoken door 
onze leiding, daarna gaan we allemaal genieten van lekkere stovers, er is natuurlijk ook een veggie-
optie. Na het eten is er nog een geweldige bingo met super prijzen. Een leuke avond gegarandeerd. 

Wil jij ook meegenieten van deze avond schrijf je dan in via volgende link (https://fos209.fiery-
app.be/Ouderfeest/Order ). Inschrijven kan nog tot en met 3/11/2022.  

Voor een volwassen portie stovers met groenten of appelmoes betaal je 13€ en voor de kinderen betaal 
je 11€.  

 

Tot dan!  

 

Financiële actie (26/11) 

Dit jaar organiseren we met de verkenners een krokettenwedstrijd als financiële actie voor ons 

buitenlands kamp! 

Wat houdt dit in? Je kan je inschrijven voor de wedstrijd en dient hiervoor 10 euro te betalen. Je krijgt 

dan op die avond een tijdsslot waarin je een halfuur de tijd krijgt om zoveel mogelijk 

aardappelkroketten te eten. Als deelnemer kan je hele leuke prijzen winnen!  

Wil je graag supporteren en kijken hoe de waaghalzen dit doen, zonder zelf deel te nemen? Dan kun je 

ook komen, want naast de wedstrijd voorzien we ook enkele standjes met ander eten, lekkere drankjes 

en nog veel meer!  

 

De boodschap is dus afkomen! 

https://fos209.fiery-app.be/
https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order
https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order


 

Kleine oproep: Om de kroketten te bakken kunnen wij zeker nog helpende handen gebruiken. Indien je 

het ziet zitten om te helpen met de verkennerleiding, kun je dit laten weten aan hun. We voorzien ook 

een gratis drankkaart voor de helpende handen.  

Alvast bedankt!  

Inschrijven: inschrijven via onze Google Forms voor Maandag 21 november. Hier vind je de  link.  

Tot dan! 

Kerstmarkt  

Ons jaarlijks kerstmarktje is alweer in zicht. Onze kerstmarkt (17/12) start om 16u30 op ons veld. 

Iedereen kan gezellig samen een drankje komen drinken en je kan er zelfs ook eten als je wil. Kom jij ook 

samen gezellig genieten van goede sfeer en gezelligheid?   

Tot dan! 

Kerstkamp 

Wij gaan dit jaar op kerstkamp. Deze gaat door van 26/12 tot 29/12.  

Andere info volgt nog via een brief.  

 

 

 

https://forms.gle/ZCSVNJLe3yhHSbNGA

