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Takleider 

Alexander Buysse - Kwatta 

0478/81.37.21 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

 

  

Programma’s Mei – Juni 

02/05 Geen activiteit door corona / 

09/05 
Patrouille 3 maakt een spel.  
Enkel voor patrouille 3: afspraak om 10 u aan het lokaal + lunchpakket 
ALS ACTIVITEIT NIET KAN DOORGAAN SPEL MAKEN ZOMERKAMP OP 4 JULI 

       14h-17h 

16/05 (Infodag) Gevecht der geslachten, kom verkleed als het andere geslacht! 14h- 17h 

23/05 Stadspel, afspreken aan voorkant van station (kant van de fonteintjes) 13h30h- 16h30 

30/05 
We technieken de dag door!  
(Neem je lunchpakket en zakmes mee) 

10h- 17h 

06/06  FOSOLYMPICS, hier beter dan in Tokio!  14h-17h 

13/06 
Hey kindjes, kom je mee paddenstoelen zoeken in het bos?  
(afspreken aan de dikke berta ter hoogte van de Lorreinendreef, Ryckevelde) 

19h- 22h 

20/06 Pisssssss quuizzzzzzzzz 20h -22h 

27/06 
Samen naar de zee, we spreken af aan het lokaal met de fiets. 
(Lunchpakket, water, zonnecrème, schop,  …) 

9h- 18h 

(04/07) 
ENKEL PATROUILLE (3) 4: Afspreken aan het lokaal, jullie maken een spel voor 
op zomerkamp (zie verder nog dit) 

14h-18h 

   

   

   

   

   



 

 

CORONAMAATREGELEN 

Door de coronamaatregelen is er weinig zekerheid dat deze activiteiten effectief zullen plaats vinden. 
Hou dus zeker jullie mail in de gaten, vanaf we meer weten laten we dit weten.  

EENHEIDSUITSTAP 

Ook is ondertussen bekend dat eenheidsuitstap verplaatst wordt. Er is nog geen datum maar dit zal zo 
snel mogelijke bekend gemaakt worden. 

 

PATROUILLE-SPEL OP ZOMERKAMP 

Op 4 juli is er uitzonderlijk een namiddag ingepland voor patrouille 4 om een spel te maken voor op 
zomerkamp. Moest het patrouille spel van patrouille 3 niet kunnen doorgaan worden ook zij verwacht op 
4 juli.  Kom met zoveel mogelijk af en brainstorm al eens vooraf met je eigen patrouille voor een spel.  

 

ZOMERKAMP 

Voorlopig gaat zomerkamp nog door, laten we hopen dat het ook zo blijft .  Het thema is hetzelfde als 
paaskamp. Probeer verkleedkledij te hebben dit zal belangrijk zijn in de spellen! Het inschrijvingsformulier 
zal online komen op de site. Er komt ook nog een kampboekje aan. 

 

• Patrouille 3 (belangrijk voor het patrouille spel): 

PL: Marie VHL  HPL: Lars 

Ewoud  Rabeb 

Daniel  Oona  

Nour  Zita  

Julian  Martijn 

 

• Patrouille 4 (belangrijk voor het patrouille spel): 

PL: Kato HPL: Kaat 

Wolker Victor   

Badu Marie Lamote 

Len  Kobe   

Marjolein 


