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Programma’s maart – april 

07/03 Champagne champagne champagne, Snoek is terug van spanje!  14h – 17h 

           14/03  We gaan op toch door veld en bos.         10h-17h 

21/03 Ad, ad, ad we gaan naar het stad. 14u30-17h30 

28/03 
Hossen door de bossen.  
Afzetten en afhalen aan het ryckevelde bos (dikke bertha). 

14h-17h 

04/04 
Patrouille 3 maakt een spel.  
Enkel voor patrouille 3: afspraak om 10 u aan het lokaal + lunchpakket 

14h-17h 

09/04-13/04 Gigantisch leuk paaskamp! Be there or be .  Info volgt  

18/04 Hee Hee Hee, try not to pee. 19h-21h 

25/04 Geen activiteit, de leiding is op weekend       / 



 

 

Beste ouders 

Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij om altijd een 10-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. 

 

Op een gewone activiteit bieden wij een koek en drankje aan. De koeken worden door de 

patrouilleleiders 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. 

• Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Zeker doen! Je ontvangt elke maand 

belangrijke info in je mailbox, die je niet wil missen. Zo blijf je steeds op de hoogte van nieuwe 

activiteiten, programma’s, eventuele wijzigingen,… Schrijf je dus zeker in via de site! 

(https://vrijbuiters.fossite.be) 

 

 

• Patrouille 2 (belangrijk voor het patrouille spel): 

PL: Marie VHL  HPL: Lars 

Ewoud  Rabeb 

Daniel  Oona  

Nour  Zita  

Julian  Martijn 
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