
 

 

De Verkenners /  

Gidsen 

14 – 15 jaar 
 

 

Takleider 

Josse Tetaert - Steenarend 

0474/76.72.38 

 

verkenners@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s december - februari 

07/12 Casino en gezelschapsspellekes avond 19u – 21u 

14/12 Kerstmarkt-activiteit. Om 16u begint de Kerstmarkt dan zelf 14u – 16u 

21/12 Après-ski BBQ. Kom in je beste ski-outfit en neem je eigen vleesje/veggie mee. 19u – 21u 

27/12 -  
30/12 

Kerstkamp in Ieper. Zware chillings met de hippies. Peace and Love! 
Info staat op de 

site 

04/01 Nieuwjaarsfeestje bij de Verkenners, woop woop! Happy 2020! 20u – 22u30 

11/01 
De 3 koningen zoeken een 4de koning/ koningin voor hun nieuwe hoed. 
#waarisdekoning 

19u – 21u 

18/01 
Patrouille 1 maakt een spel! (Ofwel vrijdagavond of zaterdagochtend 
spreken we af PL 1 →  Info volgt nog) 

14u – 17u 

25/01 
We zien goan gletsen ip de schaatsboane, gladde jongens style. 
Neem 5 euro mee en afspraak buiten aan Boudewijn schaatsbaan! 

14u – 17u30 

01/02 We maken vandaag een sneeuwmanvrouw. Sneeuwpret! 14u – 17u 

08/02 Financiële actie 2.0. Neem je lunchpakket en fiets zeker mee. 10u – 17u 

15/02 Het grote-Temptation-Adam en Eva-Blind - Date- love-island-VIP-spel 19u – 21u 

22/02 Busspel in Ryckevelde (afspraak aan Dikke Berta) 14u – 17u 

29/02 Busspel aan Station van Brugge (voorkant). Neem 5 euro mee! 14u – 17u 

   

   

   

   



 

Kerstmarkt 

Op 14 december houden we onze gezellige kerstmarkt op het scoutsterrein. Om 16u eindigen de 

activiteiten en is onze kerstmarkt officieel gestart. Er worden kunstwerkjes, drankjes en heerlijke 

hamburgers verkocht aan schappelijke prijzen. Elk jaar is de kerstmarkt gezellig ingekleed en kan je 

genieten van een lekker warm vuurtje of een dansje placeren in de feesttent. Kom dat zien, kom dat 

zien. 

Kerstkamp 

Het kerstkamp gaat door van 27 december – 30 december. Alle info kan je terugvinden op de 

vrijbuiterwebsite. Daarnaast kan je ook direct via de website je inschrijven hiervoor. Thema dit jaar is 

hippies dus peace and love ☺ 

Link infobrief: 

https://vrijbuiters.fossite.be/sites/vrijbuiters.fossite.be/files/wysiwyg/Activiteiten/kampen/kerskamp-

verkenners-19-pdf.pdf  

Link inschrijving: https://vrijbuiters.fossite.be/node/259#overlay-context=  

Paaskamp 

Een exacte datum of locatie hebben we nog niet maar we kunnen u wel al meedelen dat ons paaskamp 

in de 2de week van de paasvakantie zal worden gehouden (13/04 – 19/04). De Verkenners en leiding 

hebben laten weten dat voor sommigen onder hen de 1ste week moeilijk lukt dus als we voor alle 

verkenners goed willen doen, nemen we uiteraard dan de 2de week. We houden jullie verder nog op de 

hoogte via mail. 

Uniform 

Zorg a.u.b. ervoor dat uw verkenner/gids voor elke activiteit in orde is met hun uniform (das, hemd en 

T-shirt). 

Feestdagen 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe een alvast een gelukkig 2020! Dat het een topjaar mag 

worden ☺ ☺ ☺  
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