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Programma’s december - februari 

1/12 
Albert HEIN magazijn we verkopen Marsepein! FINANCIËLE ACTIE!!! 
Kom met de fiets+ lunchpakket  
PL’s en HPL’s worden vrijdag 30/11 verwacht om 19u! 

10h – 17h 

8/12 Oranje, oranje, oranje je onderbroek ligt in Spanje!  14h-17h 

15/12 Kerstmarkt ofwa?!  14h-16h 

22/12 Geen activiteit want de leiding BLOKT. / 

29/12 Geen activiteit want de leiding CIRKELT.  / 

05/01 Feestje ofwa?! We BENG’n het nieuwe jaar in!  19h-22u 

12/01 YES,YES,YES… Dress to impress! Suit up! Casinoavond!! 20h-22h 

19/01 GOEIEMORGEEEEEEENNNN! We trippen in de dauw!! 6h-9h 

26/01 
SJANSJEN op de ijspiste! We spreken af aan Boudewijnpark! Neem €5 mee + 
identiteitskaart. Inschrijven technisch weekend! 

14h-17h30 

02/02 
PATROUILLE 1 maakt een spel. Patrouille 1 wordt om 10h verwacht aan het 
lokaal en neem je lunchpakket mee.  
Inschrijven technisch weekend! 

14h-17h 

09/02 
Pad, gat, lat vandaag spelen we een spel int stad. Inschrijven technisch 
weekend! 

14h-18h 

15/02- 17/02 TECHNISCH WEEKEND PART 2. Info volgt Info volgt 

23/02 Gemeenschappelijke activiteit. Info volgt Info volgt 

   

   



 

 

Beste ouders 

Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij om altijd een 5-tal minuten voor de start van de 

activiteit aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd starten en heeft uw zoon of dochter nog een momentje 

om zijn/haar spullen weg te leggen in het lokaal. 

 

Verder is het ook belangrijk dat uw zoon/dochter elke week in perfect uniform (hemd, das en bij warm 

weer een scouts T-shirt) naar de activiteit komt. Zeker als we op verplaatsing gaan is het heel belangrijk 

dat het zichtbaar is wie we zijn. 

 

Waardevolle zaken zoals Gsm’s, iPod ‘s, etc. blijven beter thuis. Heeft uw zoon/dochter dit wel mee 

vragen wij om deze in het begin van de activiteit af te geven en in het rode kistje te plaatsen. Deze 

krijgen uw kinderen op het eind van de activiteit dan terug. 

 

Als laatste bieden wij op een gewone activiteit een koek en drankje aan. De koeken worden door de 

patrouille leiders voorzien en kosten €0.50. Drankjes (Cola, Fanta en fruit/appelsap) worden door de 

leiding voorzien en kosten ook €0.50. Bij activiteiten waarbij we een ganse of halve dag op verplaatsing 

zijn voorzien wij geen koek en drank maar is het zeker toegestaan om dit zelf mee te brengen. 

 

Op 15/12 is het onze jaarlijkse kerstmarkt. Kom zeker eens langs om de gezellige sfeer op te snuiven 

en de kerstkraampjes te bezichtigen.  

Van 15/04- 19/04 gaan we op paaskamp! Dit gaat dit jaar door in: ’t Lotegat, Lotegatstraat 22  

8980 Zonnebeke. Hou deze week dus zeker vrij!!!  

Bent u nog niet aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief? Zeker doen dan! U kan zich inschrijven 

voor de nieuwsbrief op de site ( http://vrijbuiters.fossite.be ) . Zo blijft u steeds op de hoogte van alle 

uitleg over belangrijke informatie, deadlines, evenementen, programma’s,…  

Scoutsvriendelijke groeten 

Orang-Oetan, Klipdas, Anoa, Kwatta, Snoek, Dingo en Magoeari 

 

http://vrijbuiters.fossite.be/

