
11 – 13 jaar 
 

 

Takleidster 

Famke Vancoillie - Magoeari 

0468/43.61.74 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s mei - juni 

04/05-05/05 

Spannend, wat zouden we dit weekend doen??? Natuurlijk, Tweedaagse van 
Blankenberge!!! 
Op- en afhalen aan de voorkant van het station van Brugge. (Meer info zie 
site) 
Inschrijven eenheidsuitstap 

9h – 18h 
15€ 

11/05 

We maken Bellewaerde onveilig! Het is Eenheidsuitstap!!  
Op- en afhalen aan de voorkant van het station van Brugge. Alle informatie 
vind je terug op de site! 
Inschrijven Zomerkamp 2019 

     8h30-19h 

18/05 
Infodag. Laatste kans om je in te schrijven voor zomerkamp!   
Inschrijven Zomerkamp 2019 

14h-17h 

25/05 
Patrouille 4 maakt een spel!  
Patrouille 4 om 10u in de scouts.   
Enkel patrouille 4 heeft een lunchpakket nodig.   

14h-17h 

01/06 

We checken vandaag een film!   Wordt het een horror, een thriller 
of toch eerder een romantische film?! Kom af en dan kom je het te weten 
(Het wordt hopelijk een betere film dan op paaskamp ☺ ) 
 

19h-22h 

08/06 

 
CASINONIGHT! Kom allemaal in jullie deftigste kleren af, want enkel dan kom 

je binnen in het casino!  

19h-22h 

15/06 De leiding moet blokken… geen activiteit  
 

/ 

22/06 
JOEPIEEEE WE ZIJN BLIJ WANT ANOA EN MAGOEARI ZIJN VRIJ! Het grote 
Anoa- en -Magoeari- zijn- klaar- met- de- examens- spel 

19h-22h 

29/06 

We sluiten het fantastische scoutsjaar af met een trip naar de zee! Kom 
allemaal met een perfect uitgeruste fiets naar het lokaal. Vergeet je 
lunchpakket niet! Neem ook je bikini/zwembroek/badpak mee + handdoek!! 
 
 

        10h-18h 
 

 

   

https://vrijbuiters.fossite.be/www.vrijbuiters.fossite.be/inschrijven-eenheidsuitstap-2019
https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/eenheidsuitstap-2019
https://vrijbuiters.fossite.be/www.vrijbuiters.fossite.be/inschrijven-zomerkamp-2019
https://vrijbuiters.fossite.be/www.vrijbuiters.fossite.be/inschrijven-zomerkamp-2019


 

Beste ouders 

 

Op 11 mei doen we met alle takken een eenheidsuitstap. Dit jaar gaan we naar Bellewaerde. Inschrijven 

voor deze activiteit kan via deze link: Inschrijven eenheidsuitstap  

Van 8 tot 19 juli gaan we op zomerkamp! Hou zeker de site in de gaten voor alle informatie. Inschrijven 

voor het kamp kan tot 18 mei (infodag) via deze link: Inschrijven Zomerkamp 2019 

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, …  

 

Patrouille 4: 

• Seppe (PL)/ Marie (HPL) 
Daniel  
Niels  
Oona  
Marie  
Amelie  
Tinke  
Janne  
Driest  
Oleg  
Martin 

 

Scoutsvriendelijke groeten 

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

 

https://vrijbuiters.fossite.be/www.vrijbuiters.fossite.be/inschrijven-eenheidsuitstap-2019
https://vrijbuiters.fossite.be/www.vrijbuiters.fossite.be/inschrijven-zomerkamp-2019
http://vrijbuiters.fossite.be/

