
 
  
   
  
   
    
   

De Seniors 

 

 

16 jaar 
 

Takleider 

Alexander Buysse – Kwatta  

0478/81.37.21 

 

seniors@vrijbuiters.be 

 

Programma’s november – december 

29/10 
Halloweeeeeeeeeeeeeeeeen boooooooooooooooh 
Breng je lunchpakket mee! 

10h – …  

05/11 
Mega epic super chill facking grappig spel 
(Lars en Myrddine maken een spel) 

14h – 18h 

12/11 
Ouderfeest (bikke chillen ge weet) 
Inschrijven voor het ouderfeest kan via  https://fos209.fiery-app.be/ 

14h – 16h30 

19/11 
Stage broeders 
(Jullie worden verwacht op vrijdag om met je tak een spel te maken) 

14h – 17h 

25/11- 26/11 
Verrassingsactiviteit (Slaapgerief en €20 meenemen) 
Kom naar het station van Brugge om 19u en zorg dat je al gegeten hebt.  

19h – … 

03/12 
Zieje braaf geweest? De sint komt 
(Robbe en Janne maken een spel) 

14h – 17h 

10/12 Financiële actie : wijn verkoop 13h – 17h30 

17/12 HO HO HO tis kerstmarkt brooo 14h – 16h30 

24/12 Kerstavond fonduen met de fam (geen activiteit) / 

25/12 Deadline voorbereiding buitenlands kamp / 

27/12 
Deze keer fonduen we met de leiding (dresscode: chique) 
Neem elk €15 mee 

18h – 24h 

31/12 Oudejaarsavond, dikke party met de leiding (geen activiteit) / 

   

   

   

   

   

https://fos209.fiery-app.be/


 

Stage 

Jullie worden verdeeld over de jongste takken (Bevers, JW of Welpen), waar jullie je eerst stage doen. 

Jullie contacteren zelf de takleider om af te spreken wanneer zij takraden. Zorg dat je stipt op tijd bent 

om samen een spel te maken.  

Op de dag zelf zijn jullie leiding en nemen jullie zelf het voortouw en leiden het spel. Meestal ben je 

aanwezig vanaf 13h30 (tenzij anders afgesproken met de tak). Achteraf evalueren we met jullie hoe de 

acitviteit gegaan is, waarna jullie naar huis mogen.  

 

Spel maken voor activiteit 

Als je een spel moet maken voor de tak dan is het de bedoeling dat je zelf iniatief neemt om samen te 

komen. Doe dit bij elkaar thuis of als je liefst dit in de scouts doet laat dit dan aan ons weten. Heb je 

bepaalde spullen nodig laat dit dan aan ons weten en wij regelen dan wel een klein budgetje. Je wordt 

de dag zelf om 13h30 verwacht aan het lokaal. 

 

Verrassingsactiviteit 

Vrijdag 25 november spreken we af aan het station van Brugge om 19h. Jullie hebben je slaapgerief bij 

en dingen die je nodig hebt om ergens te overnachten. De dag erna zijn we terug in Brugge +/- 18h (kan 

wat afwijken van de treinuren).  

 

Financiële actie 

Op 10 december verkopen we wijn als financiele actie. Ideaal voor de feestdagen. Dus aarzel niet om 

oma en opa aan te spreken om een flesje te kopen. 

 

Kerstkamp 

Dit jaar doen we geen kerstkamp omdat we ons willen focussen om ons paaskamp zo vet mogelijk te 

maken. Maar niet getreurd want in vervanging gaan we een avondje gourmetten in de bar.  Neem zeker 

15 euro mee en kom in je mooiste pak. 

 

  



 

Ouderfeest 

Jaarlijks organiseren we een spetterend ouderfeest. Het thema dit jaar is JUNGLE!  

Het ouderfeest gaat dit jaar door op 12/11/2022 om 18u in de OLVA op Assebroek (Collegestraat 24, 

8310 Assebroek).  

Deze avond is een heel spektakel. We beginnen met een geweldige show die in elkaar is gestoken door 

onze leiding, daarna gaan we allemaal genieten van lekkere verse stovers met frietjes, er is natuurlijk 

ook een veggie-optie. Na het eten is er nog een geweldige bingo met super prijzen. Een leuke avond 

gegarandeerd. 

Wil jij ook meegenieten van deze avond schrijf je dan in via volgende link. https://fos209.fiery-

app.be/Ouderfeest/Order 

Inschrijven kan nog tot en met 3/11/2022.  Voor een volwassen portie stovers met groenten of 

appelmoes betaal je 13€ en voor de kinderen betaal je 11€. 

Kerstmarkt  

Ook onze jaarlijkse kerstmarkt komt eraan op 17/12/2022. De activiteit stopt uitzonderlijk om 16h30.  

De jongste takken knutselen ieder jaar iets leuk, wat je dan op de kerstmarkt kan kopen. Je kan er ook 

genieten van een gezellig drankje aan het vuur en een lekker hapje. Ideaal om de feestdagen goed te 

starten! 

 

https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order
https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order

