
 
  
  

De Jongverkenners / 

Jonggidsen 

11 – 13 jaar 
 

 

Takleider 

Robbe Vancraeynest - Agame 

0483/36.61.71 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

 

Programma’s november - januari 

31/10  
Griezel-sporen-bubbel-tocht! Kom om ter engst verkleed!  
Afzetten en ophalen aan de parking van Interbad  

19h – 21h30 

07/11 De laatste witte Was 14h30 – 17h30 

14/11 
Stop me zagen, we sjorren een tent! 
Lunchpakket en zakmes mee!  

10h00 – 17h00 

21/11 Patrouille 1 maakt een spel, de gegeven patrouille spreekt al om 10h30 af 14h30 – 17h30 

28/11 Ochtendstond heeft goud in de mond (breng allemaal een ei en 2 euro mee) 06h00 – 09h00 

05/12 Sinterpiet en zwarte klaas! 14h30 – 17h30 

12/12 
The Da Vinci Code (neej, ni de film en ni de crèmes) 
We spreken af aan het concertgebouw van Brugge 14h30 – 17h30 

19/12 Jiplaaa, het is kaarsemarkt, maar belangrijker, het is Mangoest z’n verjaardag! 14h30 – 16h30 

26/12 
 
De leiding wenst alle jongverkenners prettige feestdagen toe! 
 

/ 

02/01 Excuseer, de leiding moet studeren, see ya next week / 

09/01 Dikke fjeesteeuuuhhhhh, (ja hoor, het is nieuwjaar) #dresstoimpress 20h00 – 22h29 

16/01 Patrouille 2 maakt een spel, de gegeven patrouille (2) spreekt om 10h30 af 14h30 – 17h30 

23/01 Wie is de slimste jongverkenner ter wereld??? 19h00 – 21h30 

30/01 Winterklas met Argali 14h30 – 17h30 



 

Nog te vermelden… 

Corona-proof  

Jongverkenners zijn verplicht op iedere activiteit een mondmasker mee te nemen. De ouders dragen er 

een bij het afzetten en ophalen.  

We vragen ook iedere activiteit een eigen drinkbus mee te nemen (genaamtekend) 

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

verloren geraakt) 

Zorg dat je (wanneer vermeld) een zakmes kan meenemen die een veiligheidssluiting heeft. 

 

Ouderfeest  

jammer genoeg is er dit jaar geen ouderfeest. Maar niet getreurd, in het weekend van 20 november is er 

heerlijke zelfgemaakte spaghettisaus verkrijgbaar om mee te nemen. Hierbij maak je ook nog eens kans 

om een mooie prijs te winnen! https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away  

 

Feestdagen!  

We wensen alle jongverkenners goede feestdagen toe! Dat 2021 een gezonder en meer coronavrij jaar 

mag worden! 

 

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

 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away

