
WINTERDAG!!!! 
 

Zoals elk jaar is er tijdens de kerstperiode onze winterdag. Dit jaar gaat deze door op 

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019.  

 

 

➔ OVERDAG 

 
We gaan in de voormiddag met de kapoenen en wouters naar domein ‘De Brielmeersen’ in 

Deinze. In de namiddag gaan we naar de binnenspeeltuin ‘Kids Adventure’. We spreken af om 

7u15 aan het station van Denderleeuw.  

 

Met de jonggivers en givers gaan we in de voormiddag lengteklimmen in Klimzaal Biover te 

Gent. In de namiddag trekken we naar de Bowlingzaal O’learys. We spreken af om 7u15 aan 

het station van Denderleeuw. Jonggivers en givers die in het bezit zijn van een BuzzyPas, 

kunnen jullie deze meenemen? Zo kunnen we de kosten van het openbaar vervoer beperken 

😊  

 

Aangezien we moeten reserveren vragen we om  vóór woensdag 18 december 15 euro 

(kapoenen en wouters) of 25 euro (jonggivers en givers) te storten op het rekeningnummer 

BE70 9731 5699 3625 met vermelding van “Familienaam - Voornaam – Tak – Winterdag”. ’s 

Middags gaan we daar onze boterhammen opeten. Breng dus zeker allemaal een 

lunchpakket mee en vergeet ook jullie kids-id/identiteitskaart niet! Een deel van de 

activiteiten vindt buiten plaats dus vergeet zeker geen warme kleren aan te doen.  

 
 
!!!!!Aangezien we op voorhand reserveren, is het noodzakelijk dat iedereen voor de 
afgesproken datum het geld overmaakt. We vragen dan ook met aandrang om dit zeker te 
respecteren!!!!! 
 
 

➔ ’S AVONDS 

 

Zoals elk jaar wordt er ’s avonds ook warm eten voorzien voor de kinderen. Nadien is er een 

fakkeltocht voor iedereen; ouders, vrienden, kennissen, familie mogen allemaal meedoen! 

Inschrijven kan ter plaatse vanaf 19u30. Daarna kunnen jullie nog nagenieten van een gezellig 

vuurtje en lekker drankje.  

 

Belangrijk : Ouders van leden, die niet deelnemen aan de fakkeltocht, kunnen hun kinderen 

om 19u15 komen ophalen aan de scoutslokalen. Leden die wel deelnemen aan de fakkeltocht 

moeten door hun ouders vergezeld worden. 

 

Indien er nog vragen zijn, mogen jullie gerust bellen naar Anouk Degrave (0498/39.95.84) of 

naar Lien Degrave (0491/31.78.97)  

 

Een stevige scoutslinker van jullie leiding 


