
Eerste maandprogramma semester 1: 2021-2022 

 

September 

 

 Zondag 5/09: monies verdienen op het straatfeest van Wout! 

De info hierover vinden jullie ook terug op onze fb-groep of in de chat. Allesinds jullie worden 

verwacht om 12u30 in de Demunterstraat. 3 kids + Wout. Duurt ongeveer 3 uurtjes.  

 

Zondag 26/09: Openingsbarbecue!! 

Hmm lekker lekker de eerste activiteit van het jaar is al onmiddellijk een goei bbq! Jullie 

worden verwacht om tegen vandaag dessertjes te maken en deze te verkopen op de bbq. 

Spreek dit op tijd af, ook wie wat maakt zodat we niet alleen maar chocomousse en tira-misu 

kunnen verkopen. Nodig ook al jullie soorten familie uit (dichtbij, ver, neven, nichten, 

stiefneven, stiefnichten…). Hier worden jullie zeker nog wel aan herinnerd! Jullie worden om 

11u op de scouts verwacht!  

 

Oktober 

 Zondag 5/10: eerste vergadering 

Leuk, weer een normale scoutsvergadering (14u op de lokalen). Hier staat niets speciaal op 

de planning hoor. Meestal houdt deze dag niet veel in, jullie komen jullie leiding te weten 

enzo maar zo belangrijk is dat nu ook weer niet. Wie weet ben/zijn ik/wij/zij/hen gewoon nog 

op vakantie.  #zonzeestrand #cocktails #schelpenverkopen 

 

 Zaterdag 9/10: Dia-avond!  

Joepie lekker rustig en nostalgisch naar jullie beeldige plaatjes van het voorbije kamp kijken! 

Ah nee, hier moet ook gewerkt worden natuurlijk! Meer info volgt maar houdt best heel deze 

dag vrij.  

 

Zondag 10/10 om 16u30 

Infomoment voor de ouders. De leiding wilt graag al eens kennismaken met jullie ouders en 

wat meer uitleg geven over hoe dit jaar in zijn werk gaat. Wij stellen 16u30 op de lokalen 

voor. Laat maar weten mocht dit helemaal niet passen! 

 

Zondag 10/10-zaterdag 16/10:  

Hohoho, da's wel een heeeele lange vergadering hé wink wink.  

 

Deze week is het dan ook jullie zalige, onvergetelijke (ook wink wink), spetterende en 

langverwachte INLEEFWEEK!! Applaus asjeblieft. Schrijf dit zeker in je agenda en begin al 

maar met al jullie enthousiasme te verzamelen!  

 

Zaterdag 23/10: Schrikkeltocht 

Vandaag is het de volgende epische editie van de scouts meerdaal schrikkeltocht! Jullie 

worden verwacht om mee op te bouwen en zelf een heuse rol te vertolken in dit 

schrikkelverhaal. Opbouw begint gewoon om 14u!  

 

  



November 

Zaterdag 20/11: Kaas & wijnavond 

Hmmm lekkere kaazekes en wijntjes, nodig ook hier maar al jullie familie en vrienden al voor 

uit! Meer info hierover volgt zeker ook nog! 

 

   

 

Ziezo dan eindigt hier de eerste planning van jullie laatste maar meest epische jaar als 

scoutslid. Heel binnenkort tonen wij ons gezicht en kunnen we babbelen, lachen en dromen 

over ons kamp maar daar moeten we nog even geduld voor hebben (of hebben wij ooit al 

eens in het echt gebabbeld??). Wees gerust, wij kijken hier ook enorm naar uit!  Allé dag en 

bedankt, challaas en tot de volgende hé  

 

Groetjes jullie jinleiding xoxo xoox oxxo oxox xd 


