
Programma December – Januari 
Opgepast vanaf het 2e weekend van december gaat de scouts door op vrijdag, dit kan soms ook op 

verplaatsing zijn en de uren kunnen afwijken indien vermeld, dus kijk het zeker goed na. 😊 

Op vrijdag gaan de activiteiten door van 19u -21u. 

Zondag 2 december 
Vandaag spelen we levende monopoly ! Wie blijft er in de gevangenis wie koopt er de meeste huizen dat 

zijn allemaal vragen die jullie vandaag beantwoord krijgen ! Tot dan 😊 

Vrijdag 7 december 
Het is weer zover vandaag is het Tarcinema. Dat betekend filmavond. We kijken met alle takken samen 

naar enkele films. Het uur dat jullie moeten opgehaald worden zullen wij nog laten weten via mail. Je 

mag zelf ook een koekje/ snoepje/ chips meenemen naar de scouts voor tijdens de film maar wij 

voorzien zelf ook iets.  

Vrijdag 14 december 

Vandaag spelen we een paasquiz. Gewoon omdat het altijd pasen is en wij van quizzen houden. Dus let 

maar zeer goed op op school zodat je zeker alle vragen kan beantwoorden !  

Vrijdag 21 december  

Sorry jongens maar vandaag is het geen scouts. 

Het is wel morgen 22 december fik for live. Dan kan je met je mama of papa iets komen drinken en 

marshmallows komen eten rond het kampvuur en dit allemaal voor het goede doel. Tot dan ! (geen 

verplichte activiteit). Meer info kan je vinden op facebook.  

Vrijdag 28 december 

Joepieee het is weer zover ! Kerstfeestje gezellig cadeautjes uitdelen en kerstliedjes zingen. Jullie mogen 

vandaag zelf ook iets om te eten of drinken meenemen naar het kerstfeestje maar zelf gaan wij ook iets 

voorzien. Wat je niet mag vergeten is dat iedereen een cadeautje moet meenemen van ongeveer 5 

euro. Deze gaan wij tijdens het kerstfeestje aan elkaar geven.  

Vrijdag 4 januari 

Vandaag gaan wij bowlen ! We spreken daarom af aan de tragel in aalst in de inkomhal om 19u jullie 

mogen weer opgehaald worden om 21u.  

 

 



Vrijdag 11 januari 

We gaan weer op verplaatsing, vandaag is het schaatsavond ! We spreken allemaal af aan de 

schaatsbaan in liedekerke. Vergeet zeker geen handschoenen en 5 euro mee te nemen hiermee wordt 

de inkom betaald en ook een drankje. Ouders die willen mee schaatsen zijn zeker welkom gelieve dit bij 

aankomst zeker te vermelden aan de leiding. P.s. probeer zoveel mogelijk samen te pendelen naar 

liedekerke. Meer info volgt via mail. 

Vrijdag 18 januari 

Vandaag is het casinoavond. Trek je mooiste zondagskleren maar aan en zorg dat je veel geld op zak 

hebt. Grapje laat het geld maar thuis, wij zorgen daar voor !  

Vrijdag 25 januari 

Binnen de minuut spel. Vandaag testen we jullie stalen zenuwen. Kan jij de opdrachten vervullen binnen 

de minuut ?  

 

 

    
Yilte 
Liefdevolle 
sneeuwstormvogel 

Tibo  
Aanstekelijke aap 
 
 

Paulien 
Genotzuchtige 
secretarisvogel 

Ines  
Opgewekte drongo 

 

 


