11 – 13 jaar
Takleider
Gianni Castermans
(Coscoroba)
jongverkenners@vrijbuiters.be

0472 01 29 82

Programma’s maart - juni
03/03

Filmavond! Neem gerust een versnapering mee om te delen tijdens de film. ☺

19h – 21h

10/03

Patrouille 3 voorziet een spel. Vergeet je fiets niet!
Jongverkenners van patrouille 3 verwachten we om 10h aan het lokaal met
lunchpakket!

14h – 17h

17/03

BB spel! Bère Bosspel! Vergeet je fiets niet!

14h – 17h

24/03

Vandaag spelen we een crazy spel!

14h – 17h

31/03

Dauwtrip

06h – 10h

9/04
13/04

Paaskamp, info volgt

21/04

We smelten de paashaas

28/04

Geen activiteit, de leiding is op weekend!

05/05
06/05

2daagse van Blankenberge, info volgt
Afspraak aan de voorkant van het station, wees stipt op tijd!
Kostprijs: 15€

12/05

Eenheidsuitstap! Afzetten en ophalen aan de Kijkuit in Beernem. Info volgt!

19/05
26/05

2/06

9/06
16/06

Patrouille 4 voorziet een spel. Vergeet je fiets niet!
Jongverkenners van patrouille 4 verwachten we om 10h aan het lokaal met
lunchpakket!
Technische techniekendag. Vergeet je lunchpakket niet.
Vergeet je niet in te schrijven voor zomerkamp!
Vlottentocht. Afspraak bij de vrienden van de Boekaniers!
Activiteit eindigt en start op het adres: Lodewijk Coiseaukaai 11d, Brugge
Vergeet je lunchpakket + reservekledij niet!
Laatste dag om de betaling + medische fiche voor zomerkamp in orde te
brengen!
BOSGAME!
Infodag omtrent zomerkamp!

15u – …
… – 12u
14h – 17h
/
8h30 – ….
… – 17h
9h30 - 17h30
14h – 17h
10h – 18h

10h – 17h

14h – 17h
14h – 17h

23/06

De grote “Orang-oetan-is-jarig-activiteit”.

14h – 17h

30/06

Scoutsjaar afsluiten met een plons! Naar ’t zééééétje
Vergeet je zwembroek, schop, frisbee, … fiets en lunchpakket niet!

10h – 18h

Beste ouder(s) en jongverkenner(s),

Zoals je in de programma’s ziet is het belangrijk om met de fiets naar de scouts te komen. Liefst
altijd zodat wij steeds gemakkelijk op verplaatsing kunnen gaan.
Ons paaskamp (9/04 - 13/04) gaat door in Koekelare! We hopen daar een superleuk kamp te
beleven, waar veel jongverkenners paraat zijn om te veroveren en waar nog jaren over
nagepraat zal worden. Meer info vind je weldra op de website.
We gaan dit jaar meedoen aan de 2daagse van Blankenberge (5/05 – 6/05). Dit is een
tweedaagse wandeltocht met verschillende randactiviteiten. We gaan het volle weekend mee,
hierover volgt ook een bericht op de website.

Als laatste en eigenlijk allerbelangrijkste…
Het zomerkamp (9/07 – 20/07) waar iedereen naar uitkijkt komt er weer aan, na onze laatste
activiteit naar de zee! Dit jaar gaat het zomerkamp door in Hasselt. Vergeet jullie niet in te
schrijven, de deadline voor de betaling en de medische fiche valt op 2 juni!
Er volgt meer informatie over zomerkamp op de website en via de nieuwsbrief.
Op infodag (16/06) is er een mogelijkheid om praktische en andere vragen te stellen aan de
leiding en eenheidsleiding. Er staat dan ook een tent en wc opgezet op ons terrein om een
indruk te geven van ons zomerkamp.

Indien er nog iets onduidelijk is of er vragen zijn over bepaalde zaken of activiteiten, aarzel dan
niet om contact op te nemen met Coscoroba (takleider). Gsm: 0472 01 29 82.

