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Programma’s maart - april 

04/03 Torenspocht (wie kan dit ontcijferen ?) 
14h – 17h 

K&D – 1,5€ 

10 - 12/03 

TECHNISCH WEEKEND!!! Dringend tijd om nog eens de technieken bij te 

schaven (en plezier te maken natuurlijk       ) Info in de mail/facebook.. we 

verwachten jullie vrijdagavond (reeds volgegeten     ) om 19h in de scouts! 

19h … – … 11h 
15 € 

18/03 We verdrinken vandaag! Afspraak aan het Interbad, doe je zwembroek mee. 
14h – 17h 

2€ 

25/03 Kookles met kok Fodi, onze topchef zal zullie een masterclass geven. 
10h – 14h 

 2 € 

1/04 Gasten tegen leidiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuung!!!! 
14h – 17h 

K&D – 1,5€ 

8/04 Patrouillespel 3     . Patrouille 3 al om 11u aanwezig, de rest om 14u. 
14h – 17h 

K&D – 1,5€ 

10 - 14/04 Paaskamp! Info volgt 

15/04 Geen activiteit. De leiding rust even uit van het paaskamp! / 

22/04 Geen activiteit. De leiding gaat op bedevaart! / 

29/04 Eenheidsuitstap.. NAAR WALIBI!!! Woohooooo, info volgt Info volgt 

   

   

   

   

   



 

Stiptheid 

We zouden graag nog eens benadrukken dat het noodzakelijk is om mooi op tijd te zijn op de activiteit, 

dit om de spellen goed te laten verlopen en zodat we zeker weten dat iedereen aanwezig is. 

Uniform 

Verder willen we ook nog vragen om ELKE activiteit jullie UNIFORM aan te doen, elke week zien we dat 

veel gasten geen uniform dragen en dat is frustrerend als scouts zijnde. Dus vergeet je das en hemd niet 

de volgende activiteit!! Anders mag je terug naar huis om je uniform     . 

Eenheidsuitstap 

Dit jaar gaan we samen met de jongverkenners, verkenners en seniors naar Walibi!!                                       

We gaan met de trein, verdere info volgt nog. 

Technisch weekend 

Voor de tweede keer dit jaar organiseren we een technisch weekend voor de jongverkenners! Want de 

technieken moeten tiptop in orde zijn tegen zomerkamp     , als jullie badges willen verdienen 

tenminste       . 

Het gaat door van vrijdag 10 maart tot zondag 12 maart. 

We verwachten jullie de vrijdag om 19h in de scouts (jullie moeten reeds gegeten hebben). Het 

weekend is gedaan om 12u de zondagmiddag. Vergeet zeker niet jullie zakmes, slaapzak, vuile kleren, 

goed humeur…. de brief hierover komt nog in de mailbox!  

Paaskamp  

In de paasvakantie gaan we op kamp JOEPIE. We zijn weg van 10/04 tot 14/04 naar Lichtervelde. 

Binnenkort kan je je inschrijven en komt alle belangrijke info online. 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/paaskampen-2023 

 

 

 

Groetjes,  

De Jongverkennerleiding  

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/paaskampen-2023

