
 
  
  

De Jongverkenners / 

Jonggidsen 

11 – 13 jaar 
 

 

Takleider 

Senne Jacobus - Fregatvogel 

0478/75.65.97 

 

jongverkenners@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s november - december 

28/10 – 30/10 
Jeeeeheeew! Het eerste TECHNISCH WEEKEND komt eraan. En dan nog 
tijdens Halloween ook… Het perfecte moment om je technieken bij te 
schaven. 

19h – … – 17h  

05/11 

Financiële actie! We verkopen vandaag kaarsen gemaakt door vzw 
Schrijfbaar. Breng zeker je lunchpakket (en je beste verkooptrucs) mee! 
 
3e jaars worden vrijdag 4/11 van 19u tot 22u in de scouts verwacht, om de 
zakjes klaar te maken voor zaterdag. 

10h – 17h 
K&D – 1€ 

12/11 
OUDERFEEST jungle edition!  
Inschrijven voor het ouderfeest kan via  https://fos209.fiery-app.be/ 

14u – 16u30 
K&D – 1€ 

19/11 Stadsspel! We spreken af aan de scouts dus KOM ZEKER MET DE FIETS!!!! 
14u – 17u 
K&D – 1€ 

26/11 
TECHNIEKENDAG! We gaan vandaag eindelijk een TREBUCHET 
SJORREEEEEEEN WOOOHOOOOOOOW!!! Breng je lunchpakket, zakmes en 
sjorskilzz mee 

10u – 17u 
K&D – 1€  

03/12 Sint Nikloai is weer in ‘t land 
14u – 17u 
K&D – 1€ 

10/12 Een normaal spelleken 
14u – 17u 
K&D – 1€ 

17/12 
KERSTMARKT! Blijf na de activiteit nog zeker even hangen voor een lekker 
hapje, drankje en goeie sfeer! 

14h – 16h30 

24/12 Kerstavond, geen activiteit… de leiding is pakjes aan het uitpakken / 

31/12 Oudjaarsavond, geen activiteit... de leiding is aan het gourmetten / 

   

   

   

   

   

https://fos209.fiery-app.be/


 

UNIFORM 

We vragen graag nog eens dat IEDEREEN in PERFECT UNIFORM naar de scouts komt zaterdag! 

Dit is dus een minstens een HEMD & DAS.  

 

FINANCIELE ACTIE: 5 NOVEMBER 

We verkopen met de jongverkenners dit jaar kaarsen gemaakt door de mensen van vzw 

Schrijfbaar. 

Schrijfbaar is een werkproject voor volwassenen met autisme dat uitblinkt in het maken van 

kwaliteitsvolle producten met een creatieve uitstraling, ze hebben een uitgebreid aanbod 

geschenken en verwennerijen waaronder dus kaarsen, die wij zullen verkopen. Zo hopen we in 

de koude herfst-en wintermaanden voor wat warmte in de huiskamers te zorgen. 

Een zakje bestaat uit 2 kaarsen en kost 6 euro.  

De 3e jaars worden vrijdag 4/11/22 om 19u in de scouts verwacht om de kaarsen in zakjes te 

steken, dit zal tot max 22u duren. 

 

OUDERFEEST: 12 NOVEMBER 

Ook dit jaar op 12 november is het terug ouderfeest! 

De locatie dit jaar is de OLVA op Assebroek (Collegestraat 24). Er zal een leuke show in elkaar 

gestoken worden door de leiding en de gasten zullen de hele middag gewerkt hebben aan een 

act om voor te brengen. Daarna zijn er stovers met frietjes en een super leuke bingo!  

Inschrijven kan via de site: https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order 

De deadline is 3/11/22, voor volwassenen is het €13, voor kinderen €11. 

 

KERSTMARKT: 17 DECEMBER 

Naast het ouderfeest organiseren we ook terug een kerstmarkt om voor wat gezellige warmte 

te zorgen in de koude wintertijden. Deze gaat door op 17/12/22. 

De activiteiten stoppen ook wat vroeger dan normaal, om 16u30. Alle takken zullen een 

kraampje hebben op het terrein waar ze iets lekkers of leuks verkopen! Een echte aanrader als 

u van een hamburger, jenevertje of een lekker zwaar biertje houdt! 

 

https://fos209.fiery-app.be/Ouderfeest/Order

