
11 – 13 jaar 
 

Takleider 

Gianni Castermans  

(Coscoroba) 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

0472 01 29 82 

  

 

Programma’s september - november 

02/09 Derdejaars trek junder plan, tis overgang en zet aan 14u – 17u 

09/09 Kleur kleur kleur, tis opendeur 14u – 17u 

16/09 HPL en PL, zonder ons is er geen spel. PL en HPL: info volgt. 14u – 17u 

23/09 De leiding is op saamdagen, geen activiteit. / 

29/09 – 01/10 Technisch weekend: info volgt. / 

07/10 Alles mag, het is vriendjesdag! 14u – 17u 

14/10 Os os os, Cosco is de klos, we gaan naar het bos. 14u – 17u 

21/10 Tocht door veld en bos, Cosco is nog steeds de klos. 10u – 17u 

28/10 
Travakken, travakken, travakken, vandaag gaan we hakken. Neem je 
lunchpakket mee. 

10u – 17u 

05/11 
Usse usse usse, vandaag gaan we met de busse. We spreken af aan de 
voorkant van het station van Brugge. 

14u – 18u 

11/11 
Eest, eest, eest, tis vanavond ouderfeest. 
Inschrijven Technisch Weekend 

14u – 17u 

18/11 
Aatsen, kaatsen, plaatsen, wieder gaan gaan schaatsen. Neem €5 mee. 
Inschrijven Technisch Weekend 

14u15 – 17u15 

24/11 
26/11 

Hak hak hak, bijl en zaag in onze zak?  
Alle info voor Technisch Weekend #2 op de site! 

20h - … 
… - 16h 



 

Beste ouders 

Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij om altijd een 5-tal minuten voor de start van de 

activiteit aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd starten en heeft uw zoon of dochter nog een momentje 

om zijn/haar spullen weg te leggen in het lokaal. 

Verder is het ook belangrijk dat uw zoon/dochter elke week in perfect uniform (hemd, das en bij warm 

weer een scouts T-shirt) naar de activiteit komt. Zeker als we op verplaatsing gaan is het heel belangrijk 

dat het zichtbaar is wie we zijn. 

Waardevolle zaken zoals Gsm’s, iPod ‘s, etc. blijven beter thuis. Heeft uw zoon/dochter dit wel mee 

vragen wij om deze in het begin van de activiteit af te geven en in het rode kistje te plaatsen. Deze 

krijgen uw kinderen op het eind van de activiteit dan terug. 

Als laatste bieden wij 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. 

 

Scoutsvriendelijke groeten  

Coscoroba, Klipdas, Banteng, Bever en Orang-Oetan 

 

INFO Technisch Weekend #2 

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

jongverkenners@vrijbuiters.be vóór 19 november 2017. 

 2. Stort €25 op BE70 3630 9261 4125 vóór 19 november 2017. 

Wanneer? 24/11 om 20h tot 26/11 om 16h 

Waar? Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem (afzetten en ophalen ter plaatse) 

Kostprijs? €25 

Voor meer info: zie onze website! 
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