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Programma’s december - februari 

2/12 

Financiële actie!!! 
PL’s en HPL’s zijn vrijdag om 19h welkom aan het lokaal om 
de marsepein te helpen verdelen. 
Niet vergeten: Lunchpakket + fiets 

10h – 17h 

9/12 
Aars aars aars, we knutselen een kaars, neem je favoriete 
kaarsvorm mee en eventueel oude kaarsen om nieuwe mee 
te maken! 

19h-21h 

16/12 Arkt arkt arkt, vandaag is het Kerstmarkt! 14h – 16h  

23/12 Uderen uderen uderen, de leiding moet studeren   / 

30/12 Haar haar haar, geen activiteit wegens nieuwjaar. ☺  / 

6/01 
Iew IEW iew, vandaag gaan we van oud naar nieuw!!! 
#Baftank&Coscocoma #Ratatasound 

19h-22h 

13/01 Uderen uderen uderen, de leiding moet studeren  / 

20/01 
Memmen memmen memmen, wieder zien goan zwemmen!  
afzetten en ophalen aan het interbad, neem €3 mee! 
Niet vergeten: zwempak + iets om te drinken/eten. 

14h30-
17h30 

27/01 

Patrouille 1 voorziet een spel.  
Jongverkenners van patrouille 1 verwachten we om 10h aan 
het lokaal met lunchpakket!  
Niet vergeten: je fiets + inschrijven technisch weekend! 

14h – 17h 

3/02 
Casinoavond, suit up! 
Niet vergeten: inschrijven technisch weekend! 

19h – 21h 

10/02 

Patrouille 2 voorziet een spel.  
Jongverkenners van patrouille 2 verwachten we om 10h aan 
het lokaal met lunchpakket! Vergeet je fiets niet! 
Niet vergeten: inschrijven technisch weekend! 

14h – 17h 

16/02 
18/02 

Technisch weekend 3, info volgt. 
19h - …. 
… - 16h 

24/02 Gemeenschappelijke activiteit, info volgt.  Info volgt 



 

Beste Ouders, 

 

Het is belangrijk dat uw zoon/dochter elke week in perfect uniform (hemd, das 

en bij warm weer een scouts T-shirt) naar de activiteit komt.   

Waardevolle zaken zoals Gsm’s, iPod ‘s, etc. blijven beter thuis.  

Wij bieden 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.  

Mogen wij vragen om zoveel mogelijk met de fiets naar de scouts te komen. Zo 

kunnen wij gemakkelijk met de jongverkenners op verplaatsing gaan. 

 

Scoutsvriendelijke groeten  

Coscoroba, Klipdas, Banteng, Bever en Orang-Oetan  

 

INFO Technisch Weekend #3 
Hoe inschrijven?  

1. Vul de medische fiche in en stuur hem door naar 

jongverkenners@vrijbuiters.be vóór 12 februari 2018.  

2. Stort €20 op BE70 3630 9261 4125 vóór 12 februari 2018.  

Voor meer info: zie onze website!  

 


