
  
  

  
  

De Verkenners /  

Gidsen 

 

14 – 15 jaar 
 

 

Takleidster 

Zoë Ruysschaert – Koeroeba 

0471/38.59.03 

 

verkenners@vrijbuiters.be 

 

  

Programma’s maart - april 

4/03 Bestemming X, je weet van niks…  13h – 18h  

11/03 KOMEENNN ETENNNN!!! Neem 5 euro mee    
17h – 21h 

€5 

18/03 
Het is vuil spel, je weet wel. (Doe kleren aan die vuil mogen worden en neem 
reservekleren en handdoek mee )   

14h – 17h 

25/03 
Haal maar je verkoopskillzz naar boven, want we verkopen paaseitjes voor 
onze financiële actie.  

10h – 17h30 

1/04 Action reaction game – fast and smart  14h – 17h  

8/04 Ik lift, jij lift, wij liften 14h – 17h 

11 - 15/04 We zijn op kamp! Frankrijk here we come! / 

22/04 Leiding weg, das pech. Tot volgende week.                /  

29/04 Eenheidsuitstap naaaarrr… WALIBI!!  Info volgt  

   

   

   

   

   

   



 

K&D kaart 

Dit jaar werken we met een nieuw systeem. 

We werken met een Koek&Drankkaart. Deze kaart kost 10 euro en dien je dan mee te nemen naar elke 

activiteit of je laat deze in de scouts liggen. Bij het nemen van een koek of drank, worden er vakjes 

afgevinkt. Indien je kaart vol staat, dan kan je deze altijd opnieuw aankopen bij de tak en neem je 

opnieuw 10 euro mee. Hierdoor hoeven jullie niet elke keer te denken op die centjes die je moet 

meenemenen en zo zitten wij niet met al die kleine centjes.  

Drank= €1 / Koek = €0,50 

 

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. 

Paaskamp  

In de paasvakantie gaan we op kamp JOEPIE. We zijn weg van 11/04 tot 15/04 naar Parijs.  

 

 

 

  


