
 

 

Programma’s maart – juni  

03/03 Filmavond! 18u-21u 

10/03 
Pasta-avond: we gaan alles opzetten, installeren, koken, zaal inkleden en 

nog zoveel meer! 
10u-… 

17/03 
Plandag, we overlopen eens de programmatie van ons buitenlandskamp 

en gaan spelletjes maken 
18u30-21u 

24/03 Examen-lozen maken een spel voor degene die examens hebben 18u30-21u 

31/03 Alles in orde brengen voor ons buitenlands avontuur 14u-18u 

02/04-09/04 Eindelijk buitenlandskamp naar Slovenië!!!!!! . . . 

21/04 Actie-reactie-tocht in t’steeeeeedddd! 14u – 18u 

28/04 
Geen activiteit, want het is tijd dat de leiding zich eens gaat amuseren ;) 

Het is leidersweekend! 
/ 

05/05 Haal jullie zotste skills maar boven want het is het survivalspel! 10u -17u 

12/05 
Eenheidsuitstap! We KIJKen er al naar UIT! Afspraak aan de Kijkuit in 

Beernem. 
9u30-17u30 

19/05 Stage 1 14u – 18u 

26/05 Stage 2 14u - 18u 

02/06 
Asagi- Pekari- Fodi-spel, verkleed je in een dier! Tevens ook de laatste 

dag om je in te schrijven voor groot kamp!!!!! 
14u-18u 

09/06 GLOW IN THE DARK-spel en neen niet het feestje 20u-23u 

16/06 Infodag 14u- … 

23/06 
Summerfestival- pak je foute festival outfit+ kledij die nat mag worden 

mee 
14u-21u 

30/06 Joepie, we gaan naar de zee! Afspraak aan de voorkant van het station 10u-17u 
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Takleidst er   

Lobke Vancoillie  
( Secretarisvogel )   

  
seniors @vrijbuiters.be   

0484 43 05   01   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta avond 

Wij, de seniors nodigen jullie graag uit voor onze gezellige eetavond ten voordele van ons 

buitenlandskamp naar Slovenië. Op zaterdag 10 maart zijn jullie allen welkom om te genieten van een 

avond vol lekkers en gezelligheid. Meer informatie omtrent de pasta- avond wordt nog gecommuniceerd 

(zie brief). Inschrijven kan reeds op volgend emailadres: seniors@devrijbuiters.be Gelieve te vermelden 

met hoeveel personen u wenst te komen (volwassen/ kinderen) en of u eventueel de voorkeur heeft 

voor een vegetarische pasta. (Volledig ingeschreven: mail + betaling) 

Tot dan!  

Steunkaarten  

Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn op onze pastavond en toch graag jullie steentje willen bijdragen 

zodat wij met de seniors op een heus avontuur kunnen vertrekken, kunnen jullie bij ons steunkaarten 

kopen van 5 of 10 euro.  

Hartelijk bedankt!  

Buitenlands kamp Slovenië 

Nog even en wij, 2 seniormoderators en 16 seniors vertrekken op een heus avontuur naar Slovenië. De 

seniors hebben zich al goed ingezet om centjes op te halen zodat we op een onvergetelijk 

buitenlandskamp kunnen gaan.  

Belangrijke documenten!  

3 documenten per senior voorzien: 

1. Medische fiche + Europese ziekteverzekeringskaart halen 
2. Reistoelating minderjarige bij gemeente 

https://www.brugge.be/reistoelating  

3. Kopie van je paspoort (handig bij diefstal of verlies) 

 
Een warme oproep aan de ouders van de seniors om te carpoolen. Indien u als ouder daar tot bereid 

bent gelieve onderstaande strook in te vullen en af te geven aan de seniormoderators of te door te 

mailen naar seniors@vrijbuiters.be  

Ik……………………………………………………………………..ouder van ……………………………………………………………… ben bereid om 

op maandag 2/04/2018 te rijden van de scoutslokalen naar de luchthaven in Chaleroi. Er kunnen ……………………. 

Personen in de auto.  

Ik……………………………………………………………………..ouder van ……………………………………………………………… ben bereid om 

op maandag 9/04/2018 te rijden van de luchthaven in Chaleroi naar de scoutslokalen. Er kunnen ……………………. 

Personen in de auto.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alvast bedankt.  

De seniors en de moderators 
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