
 
  

   
  

   

    
   

De Seniors 

 

 

16 jaar 
 

Takleider 

Josse Tetaert – Steenarend 

0474/76.72.38 

 

seniors@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s mei - juni 

01/05 Pro’s en con’s-Spel. Pak e stylo en keukenhanddoek mee. 14u – 17u 

08/05 Stage 2 13u30 – 18u 

15/05 Morgenstond geeft ‘brood’ in de mond. Zet je wekker maar al lekker vroeg. 7u30 – 9u30 

22/05 
Survival dag. Vergeet je zakmes en lunch niet. We zullen alle technieken nog 
eens opfrissen. Tevens is er ook infodag voor zomerkamp en kunnen jullie je 
pannenkoeken komen ophalen. 

10u – 17u 

29/05 Stage 3 
Uren te vinden 
bij programma 
jongste takken 

05/06 Verrassingsactiviteit. Vergeet je lunchpakket niet! 10u – 17u 

12/06 Seniors @the Movies. Pak popcorn en dekentje mee. 20u – 23u 

19/06 BBQ, pak je eigen vlees/veggie mee. Wij voorzien de rest. 18u – 21u 

26/06 Eenheidsuitstap, info volgt nog. Info volgt nog 



 

Financiële actie 22/05 

Aangezien we dit jaar nog niet veel hebben kunnen doen dankzij de maatregelen wilden we vooral ons 

bezighouden met activiteiten. Toch is er echter niet veel budget voor spelmateriaal en speciale 

activiteiten. Daarom werken de jongverkenners, verkenners en seniors samen om voor een financiële 

actie. We verkopen pakjes pannenkoeken. Binnenkort zal je online je bestelling kunnen maken en op 22 

mei kan je deze komen ophalen in de scouts. 1 pakje pannenkoeken kost 5 euro en 2 pakjes 8 euro. Dit 

alles ten voordele van ons zomerkamp. Bestellen kan t.e.m. zondag 16 mei. 

Link om te bestellen: https://forms.gle/pjLp29yjBZjqsDSCA  

Zomerkamp 

Kogel is door de kerk want er werd beslist dat we op zomerkamp mogen. Top nieuws. Weldra zal er 

meer info volgen over hoe je je moet inschrijven. Op 22 mei is er ook nog infodag mochten er bepaalde 

zaken nog niet duidelijk zijn. 

Stages 

De eerste stage van de seniors zijn al achter de rug en ze hebben het goed gedaan. We kregen leuke 

verhalen te horen van de medeleiding bij de jongere takken. Toch willen we graag dat alle seniors eens 

kennis kunnen maken met de 3 jongste takken zodat ze in de zomer toch een verstandige keuze kunnen 

maken naar waar ze volgend jaar juist leiding willen geven. Daarmee zijn er dus in de maand mei nog 2 

stages ingepland met hen. 

Eenheidsuitstap 26/06 

De laatste activiteit van dit scoutsjaar zal de eenheidsuitstap zijn waarbij we hoogstwaarschijnlijk naar 

Outside Adventure gaan. Verdere info hiervoor volgt nog alsook de link om je in te schrijven. 

 

Link om in te schrijven voor de activiteiten in de maand mei: https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9  

Link voor juni volgt later! 

 

Groetjes, de seniormoderators  

 

https://forms.gle/pjLp29yjBZjqsDSCA
https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9

