
  
  

  
  De Verkenners /  

Gidsen 

 

14 – 15 jaar 
 

 

Takleidster 

Famke Vancoillie – Magoeari 

0468/43.61.74 

 

verkenners@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s november - januari 

31/10 
Halloweentochtjee makeeen! (breng je engste outfit mee + lunchpakket) 
#mensenbangmaken #boehh #dresstoimpress 

20h – 22h30 

7/11 
Golfeeen aan de dikke Bertha (neem je golfstick mee + we spreken af aan de 
dikke Bertha (Ryckevelde)) #snobstyle #hopelijkgaatdeactiviteitnogdoor 

14h30-17h30 

14/11 
Kwatta’s sweet 16 partyyy #eigenbooze #laatsteactiviteitvantjaar? 
#lockdownofnie 

14h30-17h30 

28/11 
Tjow, tjow, tjow we gaan trippen in de dauw #Vroegutjenest #ontbijtje 
#mooimakers  

6h-8h30 

5/12 
Hij komt recht uit de rode zone #Sinterkloas en z’n piet 
#tisthopendathijgetestis 

14h30-17h30 

12/12 Hongerspelen #hongeeeer 14h30-17h30 

19/12 Kerstmarkt #Dejagerssmijtenmetbommen 14h30-16h30 

26/12 Vrolijke kerstdagen #kerstvierenmetjebubbel #geen activiteit / 

27/12-30/12 Kerstkamp Meer info volgt 

9/1 Nieuwjaarsfeestje receptie #eindejaarspremie #suitup 20u-22u30 

16/1 We gaan oefenen om paaseieren te rapen #bijnapasen  19h-21h30 

23/1  Film int bos (afspreken aan kasteel van Ryckevelde) 19h-21h30 

30/1 Pipiquizzzz 14h30-17h30 

   

   



 

Beste ouders en verkenners 

Hieronder vinden jullie wat extra en belangrijke info. Vergeet dit dus zeker niet te 

lezen. 

Kerstkamp (27/12-30/12) 

Ons Kerstkamp gaat door van 27 december tot 30 december. Dit is nog steeds 

onder voorbehoud natuurlijk, maar we geven het jullie al graag mee. Het kamp zal 

doorgaan in De Ruischaard, Alveringem. Meer info zal nog in de loop van de 

komende weken gegeven worden.   

Coronamaatregelen 

 Neem altijd een mondmasker mee naar de activiteit! 

 Als je je ziek voelt of symptomen vertoont, blijf dan thuis! 

 Ouders die hun kind komt afzetten en/of ophalen en op het terrein komt, 

draagt steeds een mondmasker! 

 

Ouderfeest  

Jammer genoeg is er dit jaar geen ouderfeest. Maar niet getreurd, in het weekend 

van 21 november is er heerlijke zelfgemaakte spaghettisaus verkrijgbaar om mee 

te nemen. Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen! 

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

 

Activiteit 

Kom op tijd naar de activiteit, zodat we stipt kunnen beginnen. Zorg ervoor dat je 

ook steeds in uniform (hemd + das) aanwezig bent. 

 

Vele groeten 

Kwatta, Snoek, Dingo, Coscoroba, Distelvink, Oeakari, Anoa & Magoeari 

 

 

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

