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Programma’s November – Januari 

06/11 
Boereuhgolf - kom in je schoonste overall  
VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR HET OUDERFEEST! 

14h -17h 

13/11 Kwatta’s Birthdayy Bash - after party opt ouderfeest  14h-17h 

20/11  FINANCIËLE ACTIE! – VERZET NAAR 4 DECEMBER 10h30-17h 

27/11 Stadsspel – meet us @ t’ Minnewaterpark 13h30 – 16h30 

04/12 

Sinterklaas komt langs – tis thopen da junder braaf zijn geweest + 
soepverkoop FINANCIELE ACTIE!  
Vrijdagavond (3/12) maken we samen soep (18h30-22h), wij 
 zullen iets voorzien als avondeten 

10h30 – 17h  

11/12 We houden een gezellige winterBBQ - bring your own vleesje 17h-21h 

18/12 HOHOHO ’t is Kerstmarkt 14h-16h  

25/12 Geen activiteit – ’t is KERST / 

27/12-30/12 HOHOHO we gaan op Kerstkamp ofzow Info volgt 

01/01 Geen activiteit - Gelukkig Nieuwjaar / 

   

   

   

   

   



 

Ouderfeest 13/11 
We zijn terug met een spetterend ouderfeest, dit jaar met het geweldige thema piraten.  

Wat kunnen jullie verwachten op ons ouderfeest? 

Elke tak zal voor een toffe act zorgen deze avond, maar er is ook een BINGO met heel wat leuke prijzen.  

Uiteraard kan je ook een hapje blijven eten, vergeet niet in te schrijven via deze link: 

https://fos209.fiery-app.be/ of via onze website. 

Inschrijven kan nog tot en met maandag 8 november!  

Hopelijk tot dan! 

 

Financiële Actie 4/12 

Dit jaar gaan we met de Verkenners voor een heerlijke soepverkoop als financiële actie om ons 

Paaskamp te steunen. Vergeet niet dat we de soep op Vrijdag 3/12 samen met jullie bereiden in de 

scouts. Overtuig jullie familie, vrienden, buren,… om overheerlijke soep te kopen om ons te steunen. 

Info volgt over welke soep we verkopen.  

 

Kerstmarkt 18/12 
Dit jaar gaan we weer voor een Kerstmarkt, na de activiteit kunnen jullie nog blijven om de gezelligheid 

op te snuiven en te genieten van een fijne avond. Er zullen ook kraampjes aanwezig zijn waar de 

verschillende takken iets verkopen, waar jullie nog een hapje kunnen eten of iets gezellig drinken aan 

een vuurtje.  

 

Kerstkamp 27/12-30/12 
huplaaa, hier zijn we dan met ons kerstkamp. Dit jaar gaan we op kerstkamp van Maandag 27 december 

tot en met donderdag 30 december. 

De locatie is ook al bekend. We gaan op kerstkamp naar de KSA van Blankenberge. Jawel, 4 dagen aan 

tzeetje. Het adres is: KSA Scarphoutstede, Zeebruggelaan 166, 8380 Blankenberge  

Verdere info over kostprijs en benodigdheden volgt!  

De verkennerleiding wenst jullie succes met jullie examens en hele fijne feestdagen! 😊 

 

 

 

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

