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0497 84 31 76 

Programma’s september - november 

02/09 Brace yourselves… the new verkenners are coming… 14u-18u 

09/09 
Stamp die deur maar in, t’is opendeurdagen! #getrektdeur 
Inschrijven voor activiteiten/eten kan op de website: www.vrijbuiters.be 

14u-17u 

16/09 

Wat worden ze toch snel groot. Ja ja … t’is weer van da. Tijd voor de doop! 
Kom allemaal met de fiets naar de scouts. 

2de jaars verkenners zijn welkom om 10u in de scouts. Neem een lunchpakket 
mee. 
Aan de 1ste jaars verkenners: maak jullie borst maar nat! Doe kleren aan die 

vuil mogen worden… mo echt kiezig vul hé :D 

14u - 18u 

23/09 Leiding is op Saamdagen. Geen activiteit. / 

30/09 당신이  읽을  수  있다면 , 당신은  약간의  냄새가  … :D Mo echt hé! 14u - 18u 

07/10 Geen activiteit… :( Niet getreurd morgen start midweek!!!! :D / 

08/10 
- 

14/10 

Zeg maar vaarwel tegen je comfortabel bedje. Tijd voor midweek! 
Verdere info volgt. 

Info volgt 

21/10 
Vandaag gaan we verven… of toch iets in die zin… ;) 
Afspraak aan het verkennerlokaal met je fiets, en een verfborstel. 

12u - 18u 

28/10 

De tijd is weer aangebroken, Halloween! Trollen die weer aan tafel komen te 
zitten bij je ouders, die 's nachts in je bed kruipen en die enkel te spotten zijn 

in spiegelbeelden… echt eng… 
Neem wat stutjes mee voor in de middag. ;) 

9u - 23u 

04/11 
Remember remember the 4 of november… #Illuminatieconfirmed 
Kom met een zilverpapieren hoedje. 

14u - 18u 

11/11 We doen ne ki zot, mo wel in oes kot want vanavond is het nog ouderfeest. 10 - 17u? 

18/11 
Facebook, Youtube, Whatsapp,… wie wordt er het populairst op deze media? 
Neem gerust een vriendje/vriendin/buddy/soulmate mee. 

14u - 18u 

25/11 
We goan nie pleuje, de breudjes ligge veur de venjster!?  
Afspraak aan de voorkant van het station. Neem €5 mee en een 
stuttenpakket. 

10u - 18u 

http://www.vrijbuiters.be/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


