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Programma’s Mei - Juni 

07/05 
Patrouille 3 maakt spel ( diegene die in deze patrouille zitten komen om 10h 
met lunchpakket ) de andere komen van 14h-17h 
Het is ook infodag voor zomerkamp! 

14h – 17h 

14/05 
Eenheidsuitstap!!  
(alle info te vinden op onze site) inschrijven voor 6 mei  

9u30 – 17h 

21/05 
Lente markt  
(er is een gewone activiteit van 14h-16h, geniet daarna van onze lente markt) 

14h-16h 

28/05 Er is een verrassingsactiviteit……. Spannend!! 14h-17h 

04/06 Het gaat niet om welke weg je inslaat, maar om het spoor die je achterlaat 14h-17h 

11/06 
Kom jij ons helpen om een leuke sjor constructie maken die niet uit elkaar 
valt? 

14h-17h 

18/06 
Patrouille 4( maakt spel en kom om 10 h met lunchpakket) degene die niet in 
patrouille 4 zitten komen om 14h tot17h  

14h-17h 

25/06 We gaan naar de zee!!!!!!! (lunchpakket en 5 euro mee + meer info volgt) 10h-17h 

   

   

   

   

   

   

   



 

Activiteit 

kom zeker altijd op tijd zodat wij meteen kunnen starten met onze activiteit en geen tijd hoeven te 

verliezen om plezier te maken. 

kledij 

Je komt altijd in perfect uniform, dat houdt dus in; je das en je hemd. (naamteken de das zodat deze niet 

verloren geraakt). 

 

Belangrijke data 

07/05 infodag zomerkamp 2022 

Op zaterdag 7 mei vind onze jaarlijkse infodag terug plaats over het zomerkamp. Dit jaar gaan 
we op zomerkamp naar Ath van maandag 11 juli 2022 tot en met 22 juli 2022. Ook dit jaar is er 
terug een ouderbezoekdag op zondag 17 juli 2022. 

Is het de eerste keer dat jouw zoon/dochter meegaat op zomerkamp? Zit je met vragen of 
bezorgdheden?  

Dan is vandaag het ideale moment om deze vragen te stellen bij de verschillende takleiders of 
de eenheidsleiding.  

Ook is er die dag een alpino-tent en wc-tent opgezet om een beeld weer te geven hoe het 
eraan toe gaat op zomerkamp. 

Twijfel niet en stel ons zeker jullie vragen, tot dan!  

 

14/05 eenheidsuitstap 

Op zaterdag 14 mei gaan we terug met de hele eenheid op eenheidsuitstap. Een hele dag vol 
waterpret, amusement en ravotten, want dit jaar gaan we naar de Sint-Pietersplas, te Brugge.  
We spreken af om 9u30 aan de Sint-Pietersplas. Het adres is Blankenbergse Dijk 75 , 8000 
Brugge. 

Ophalen kan om 17u terug aan de Sint-Pietersplas.  

Wat breng je mee?  

- zwemgerief 

- (zwembandjes) 

- zonnecrème 

- handdoek(en) 

- eventueel waterschoenen 

 



 

 

 

- lunchpakket + drinken + koekje/fruit 

- identiteitskaart of kids-ID 

- kom in volledig uniform! (minstens een das voor jongste takken) 

De kostprijs van deze leuke dag bedraagt slechts 15 EURO/ per vrijbuiter.  

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 6 mei via de website: 
https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/eenheidsuitstap-14-mei-2022  

 

 

21/05 lentemarkt  

Maak kennis met de eerste editie van onze lentemarkt, op zaterdag 21 mei '22 van 16u tot 23u. 
Een gezellige namiddag met een rommelmarkt, leuke activiteiten, lekkere hapjes en drankjes 
op de leukste deuntjes op de achtergrondmuziek. 

Wat is er te doen: 
- Rommelmarkt 
- Visput/eendjes vissen 
- Maak je eigen fruitsalade/brochette 
- Workshop graspoppetjes maken 
- Nagelen 
- Bingo 
- Volksspelen 
- en nog veel meer! 

Zoals je kan lezen organiseren we onze eigen rommelmarkt en daarvoor hebben we jullie 
nodig! 

Zelf zijn we aanwezig met een uitgebreide fos-shop stand,  vullen jullie de rest van de plaatsen 
in? 

Het is zo dat jullie een klein of groot stuk kunnen 'huren' van ons veld en op zaterdag 21 mei 
van 16u tot 20u jullie eigen spullen mogen verkopen. De winst of wat je verkoopt is dan ook 
uiteraard volledig voor jezelf. Je betaalt enkel de huurprijs van het aantal stukjes veld die je die 
dag gebruikt.  

 

Meer info vind je via onze website: https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/lentemarkt-21-
mei-2022  
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