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seniors@vrijbuiters.be 
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Programma’s december – februari 

02/12 
Is het Sinterbritt, sintermilan, sinterpim of sinterjos. Nee dat is het niet. 
Voor de flinke seniors en senoritas is het Sinterklaas en zijn roetpieten-spel! 

14u – 18u 

09/12 
Roulette, poker, zwarte jack spelen we niet, variëren met gokken!  
Alternatief gokspel! 

18u30 – 21u 

16/12 
We goan burgers flippen, ajoenen bakken ip de ploate want tis Kerstmarkt à 
la Seniors! Hamburgers verkopen! Na 16u verkopen we pas de burgers. 

14u – … 

23/12 Geen activiteit want het is bijna Kerstmis, prettige feestdagen! / 

30/12 Geen activiteit want het is bijna Nieuwjaar, nogmaals prettige feestdagen! / 

06/01 
Nieuwjaarsfeestje om het jaar goed te starten. Kom in je beste pak/kleed en 
smeer maar je stembanden goed in alsook je dance skills 

19u – 23u 

13/01 Spel van groep 1 14u – 18u 

20/01 Spel van groep 2 14u – 18u 

27/01 
We gaan keer gaan gletsen op de schaatsbaan, afspraak aan Boudewijn 
Seapark (schaatsbaan). Neem je ID-kaart mee + 5 euro 

13u30 – 17u30 

03/02 Stage groep 1 14u – 18u 

10/02 Stage groep 2 14u – 18u 

17/02 Epic Meal Time 10u – 15u 

24/02 Kamp West activiteit Info volgt nog 



 

Buitenlandskamp: Slovenië 

De seniors hebben een keuze gemaakt en gaan op 

buitenlands kamp gedurende de paasvakantie naar 

Slovenië! We zullen vertoeven vlakbij het Bohinj meer 

te Triglav National Park. Veel natuur en bergen te 

verkennen en een heuse meer dat we met een kano 

zullen bevaren. Kortom, een buitenlands kamp om de 

seniors een mooie reis om hun jaar af te sluiten als gast 

om dan de overstap te maken naar de leidersgroep. We 

zullen er vele activiteiten doen en het land zelf natuurlijk ook ontdekken.  

De seniors willen graag toffe activiteiten doen daar maar dat is niet altijd goedkoop en dus zijn we al 

behoorlijk wat bezig met het verzamelen van een degelijk budget. Onze pannenkoekenverkoop zal u 

wellicht niet ontglipt zijn en in de toekomst komen er nog heel wat financiële acties dus verlies ze niet uit 

het oog. U kan ons ook gerust eens inhuren voor een klusje of taak die we graag voor u willen doen tegen 

een prijsje. 

Je kan al onze seniors hun avonturen volgen dit jaar en onze reis op deze pagina:  

https://www.facebook.com/FOS-209-De-Seniors-110819399465291/  

 

Kerstmarkt 

Gezelligheid, lichtjes, vuur, lekkere versnaperingen, leuke knutselwerkjes, je vindt het allemaal op onze 

jaarlijkse kerstmarkt. Jullie zijn allemaal van harte welkom op zaterdag 16/12/17 om samen de kerstsfeer 

goed in te zetten.  

 

Tot dan!  

 

Prettige feestdagen gewenst van de seniors! 
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