
14 – 15 jaar 
 

Takleider 

Ward Duquet (Ceylon) 

 

verkenners@vrijbuiters.be 

 

0497 84 31 76 

  

 

Programma’s December – Februari  

02/12 
Hopelijk zijn jullie allemaal brave verkennertjes geweest. Want vandaag komt 
Sinterklaasje bij ons langs! 

14u-18u 

09/12 
We houden onze eigen après ski avond! Foute muziek om jullie lekker op te warmen. 
Kom verkleed als een echte après skiër! :D  
Breng ook een eigen (vegi)vleesje mee voor op de BBQ! Lege maag vereist! 

17u30-21u 

16/12 
Wiggle balls wiggle balls wiggle all the way…! Vandaag maken we een zot kraampje 
voor op de kerstmarkt. Een kraampje met ballen…, kerstballen hé. ;) 
Achteraf kunnen jullie en jullie ouders de sfeer komen opsnuiven vanaf 16u30 

Info volgt 

23/12 Geen activiteit - Niet getreurd, het kerstkamp begint volgende week! :D / 

27/12 - 30/12 
Ho Ho Ho! Maak jullie borst maar niet te nat, want anders geraak je nog verkouden 
tijdens het kerstkamp! ;) 

Info volgt 

06/01 Is dat al 2018? Tijd voor een legendarisch verkenner feestje! Dress to impress! 19u-22u 

13/01 
Woehoe, Patrouille 1 maakt een spel vandaag! :D Patrouille 1 wordt verwacht om 10u 
aan het verkenner lokaal om een activiteit in elkaar te flanzen, met lunchpakket.  
De andere verkenners worden pas om 14u verwacht. 

14u-18u 

20/01 
We Goan ne staptje zetn in’t stad! Afspraak aan de voorkant van het station van 
Brugge. 

14u - 18u 

27/01 
We begeven ons op het gladde ijs. Hopelijk gebeuren er geen scheve schaatsen! Kom 
met je warme onesie aan en €5 Afspraak aan de schaatsbaan van het Boudewijn park. 
Wees op tijd! (zoals elke activiteit eigenlijk ;) ) 

13u45 - 17u15 

03/02 
Breng je zotste verkooptrucs maar weer boven.  
Kom met je fiets en een lunchpakket. 

10u - 17u 

10/02 

Wat doen we vandaag? Ewwel heel simplel *je kan het moeilijk verstaan door die te 
luide en veel te late kerstliedjes* EN DAN super leuk gaan we *En dan nog eens die 
buurmaan die zen haag aan het snoeien is, wat voor een moment is da nu?!?* DUSJA 
super leuk natuurlijk! Maar vergeet die kegel natuurlijk niet he. :D 

14 - 18u 

17/02 
swipe links* *swipe links* *swipe links* OOOOOEEEEEEE…. Hey knapperd *swipe 
rechts*…. 

14u - 18u 

24/02 Kamp west activiteit. Info volgt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


