
 
  
  

De Jongverkenners / 

Jonggidsen 

11 – 13 jaar 
 

 

Takleider 

Robbe Vancraeynest - Agame 

0483/36.61.71 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

 

Programma’s mei - juni 

01/05 
Arbeit Macht Frei! 
Bestellen pannenkoeken: https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7  

19h – 21h 

08/05 

 
Patrouillespel  patrouille 3 maakt een spel 
ENKEL patrouille 3 komt 3 uur vroeger om 11h 
 
Bestellen pannenkoeken: https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7  
 

14h – 17h 

15/05 

 
Ochtendplons met de eendjes aan het Interbad 
Afspreken aan het Interbad, Veltemweg 35, 8310 Brugge 
 
Bestellen pannenkoeken nog t.e.m. zondag 16/05: 
https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7  
 

08h – 11h 

22/05 

 
Financiële actie! Het grote ‘wie verkoopt de meeste pannenkoekenspel’! 
Het is vandaag ook infodag over zomerkamp! 
 

14h – 17h 

29/05 To To To Tomatenplukkers!!! Neem allemaal een tomaat mee 14h – 17h 

05/06 
Casinonight aan de Grand Palace (ook wel lokalen genoemd…)  
Kom fancy, chique verkleed! 

19h – 21h 

12/06 

 
Is het niet lang geleden dat we nog een filmavond deden? Ja, inderdaad! 
We spreken af aan het kasteel van Ryckevelde 
 

19h – 21h 

19/06 

 
Patrouillespel  patrouille 4 maakt een spel 
ENKEL patrouille 4 komt 3 uur vroeger om 11h 
 

14h – 17h 

26/06 
 
Joehoooeee ’t es eindelijk weer Eenheidsuitstap!! Info volgt! 
 

10h – 17h 

   

https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7
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Nog te vermelden… 

Jongverkenners nemen op iedere activiteit een mondmasker mee. De ouders dragen er een bij het 

afzetten en ophalen. 

Link om in te schrijven voor de activiteiten in de maand mei: https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9  

Link voor juni volgt later! 

 

Gelieve eens goed de site te overlopen om de nieuwste updates van maatregelen te kunnen zien, die 

kunnen soms nog eens veranderen. Vanaf 8 mei mogen we normaal terug in bubbels per 25 i.pv. 10 

spelen, joepie! De uren van de activiteiten zijn ook terug veranderd: vanaf nu is het standaard terug van 

14u tot 17u tenzij anders vermeld!  

Je komt altijd in perfect uniform, dat houdt dus in; je das en je hemd. (naamteken de das zodat deze niet 

verloren geraakt) 

Infodag zomerkamp 22/05 

Op zaterdag 22 mei is het onze infodag over zomerkamp. Op deze zaterdag kan je terecht op ons terrein 
bij leiding en eenheidsleiding met al jullie vragen/bezorgdheden over ons zomerkamp. Ook zal er dan 
een Alpino - tent op ons terrein opstaan en kunnen jullie zo al eens zien waar jullie zoon/dochter de 
nachten zal doorbrengen op kamp. Momenteel hebben we groen licht gekregen en mogen we op 
zomerkamp in bubbels van 50 personen. We zullen er alles aan doen om er dit jaar terug een geweldig 
zomerkamp van te maken.  

FinancIiële actie: pannenkoekenverkoop! 22/05 

Op zaterdag 22 mei is ook de financiële actie van de 3 oudste takken: Jongverkenners, Verkenners en de 
seniors. Ook zij hebben dit jaar nog geen extra zakcentje voor op kamp en verkopen daarom terug 
pannenkoeken. Met het geld kunnen we een leuke extra activiteit voorzien en extra spelmateriaal 
aankopen om er een geweldig zomerkamp van te maken!  
1 pakje = 5 euro 
2 pakken = 8 euro 
Link om te bestellen: https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7  
Je kan pannenkoeken bestellen tot en met zondag 16 mei. Afhalen gebeurt op zaterdag 22 mei. 

Jullie zijn alvast heel erg bedankt! 😊  

Eenheidsuitstap 26/06 

Zoals elk jaar gaan we ook met de volledige eenheid samen op uitstap. Vorig jaar is dit helaas niet 
kunnen doorgaan vanwege de huidige maatregelen maar dit jaar zullen we er alles aan doen om het 
toch veilig te laten doorgaan. Info over inschrijven en de activiteit volgt later. We geven jullie alvast een 
klein tipje van de sluier… dit jaar gaan we naar Outside Adventure in Poperinge.   

Heel veel groetjes, 

Agame, Sifaka, Ree, Berglemming, Mangoest, Argali, Katoenstaart en Ijsvogel 
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