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Orang-Oetan  

0491/52.12.22 

 

seniors@vrijbuiters.be 

  

Programma’s december - februari 

07/12 
TODO: studeren of sponsors zoeken…   
Om ervoor te zorgen dat jullie vroeg wakker zijn doen we dauwtrip!  
BE THERE OR BE NEN ONNOZELEIR 

 06h – 08h 

14/12 
Kerstmarkt, we bakken burgers, jupla! Tot we uitverkocht zijn! 
Neem iets mee om over de middag op te eten, ’s avonds kan je op de 
kerstmarkt vanalles eten! ☺  

11h – …h  

21/12 
Stage bij de jongere takken! Tot dan! 
Zet jullie beste beentjes voor. Niet tegelijkertijd, straks val je nog! 

13h30 – 18h 

28/12 
Geen activiteit, de leiding probeert slimmer te worden. Stekkie is al slim 
natuurlijk.  

 

04/01 Nieuwjaarsfeestje met secret santa by Merel! 20h – 24h  

11/01 
Avondspel gemaakt door de seniors  
Merel, Nathan en Bas 

19h – 22h 

18/01 
Avondspel gemaakt door de seniors  
Senne, Pepijn en Margaux 

19h – 22h 

25/01 
Schaatsen, neem je ID en 5€ mee. Als je een wafel wil eten moet je die 
meenemen of kopen aan woekerprijzen bij Boudewijn Seapark.  
Afspraak aan de scouts.  

13h30 – 18h 

01/02 Voorbereiding Crowd Control: inkleding fixen en dergelijke 14h – 18h 

08/02 – 09/02 
Financiële actie. Crowd Control in JH Comma. We blijven slapen in de scouts. 
Helemaal gratis. 

14h – …  
… - 14h  

14-15-16/02 
Eerste animatorweekend. Informatie bij TRAVO@fos.be  en/of via mail.  
De seniormoderators zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
en/of zwangerschappen. 

TRAVO@FOS.BE  

22/02 We gaan iets mooi maken. Spel van jullie leiding! 14h – 18h 

29/02 Recuperation days ! We goan wel zien wuk dame goan doen! 14h – 18h 

mailto:TRAVO@fos.be
mailto:TRAVO@FOS.BE


 

Informatie Paaskamp 

 

Dag ouders en seniors, 

 

 

Wij zijn van plan om een eerste schijf van 75€ te vragen voor ons paaskamp. 

 

We laten jullie graag weten hoe wij denken te werk te gaan.  

o De leiding is druk bezig met het zoeken naar voordelige vliegtickets, 

voordelige treinreizen, ... 

o Vanaf wij in samenspraak met de Seniors de beste oplossing hebben 

gevonden in verband met ons vervoer zal onze data vastliggen. Het is de 

bedoeling om de eerste week van de paasvakantie op reis te gaan, zoals 

afgesproken in samenspraak met de seniors.  

o Hierna volgt een infoavond met de concrete plannen van onze reis.  

Afhankelijk van het succes van onze financiële acties bespreken we dan als er nog 

een tweede schijf dient betaald te worden en hoe groot deze dan al dan niet 

moet zijn. Het maximale bedrag van de 2de schijf zal 75€ bedragen.  

 

Meer informatie in verband met de betalingen zal via mail meegedeeld worden.  

 

 

Scoutsvriendelijke groetjes 

De seniormoderators 

Bever, Stekelstaarteekhoorn en Orang-oetan.  


