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14 – 15 jaar 
 

 

Takleidster 

Britt Ruysschaert – Pekari 

0471/11.39.09 

 

verkenners@vrijbuiters.be 

 

  

Programma’s september - oktober 

04/09 ’t Is weer vakantie geweest hé, wie zijn jullie ook alweer? 14h -17h 

11/09 Start to de dag (vergeet je niet in te schrijven voor vrijdag 3 september! 😉) 13h – 16h  

12/09 - 18/09 Verkenner Midweek! (Zie brief)   

25/09 Geen activiteit – De leiding gaat op Saamdagen YEPLAAAA / 

02/10 DOOP! (fiets en reservekledij meenemen) - 2de jaars komen om 10u30 14h-17h 

09/10 Wist je dat? De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 14h -17h 

16/10 Patrouille 1 spel  (Patrouille 1 om 10u30 aan het lokaal) 14h -17h  

23/10 Filmke checken kaatchow 20h -23h 

30/10 Halloween BoOoOoOoO 10h -… 

   

   

   

   

   

   



 

Activiteiten 
Verkenners gebruiken tijdens de activiteit regelmatig de fiets, zorg ervoor dat je die zeker bij hebt als dit 

vermeld staat in de programma’s. Zorg ervoor dat jullie op tijd in de scouts zijn, zodat wij meteen aan de 

activiteit kunnen beginnen. Je komt ook steeds perfect in uniform, dit zijn dus je hemd en je das.  

 

Startdag 11/09 
Dit jaar bestaan wij 50 jaar, dus startdag wordt 1 groot feest met talrijke challenges, lekker eten en 

plezier gegarandeerd. Na elkaar zolang gemist te hebben, zijn we terug als nooit tevoren. Een ideale 

gelegenheid om het jaar in glorie te starten en wij willen jullie erbij! Wil jij ook genieten van lekkere kip 

met patat in de schil en groentjes? Nog eens kletsen tot in de late uurtjes? Of die benen lossmijten op 

de leukste plaatjes? Schrijf je dan in voor vrijdag 3 september via de volgende link: https://fos209.fiery-

app.be/?fbclid=IwAR0bHhGx3MuBXexYgzzl_b8Xo4dcLAV4N7TRkrDPkxS7XUHGQZKzBUmTEeE  

Verdere info vind je ook terug op onze website! Tot dan? 😉 

 

Midweek 
Na een jaar vol corona hebben wij dit komend scoutsjaar groen licht gekregen om terug een midweek te 

organiseren. Yiplaa! Deze midweek zal doorgaan van zondag 12 september tot zaterdag 18 september. 

Het wordt een week vol leuke spellen en een geweldige kans om elkaar als groep echt te leren kennen. 

Verdere info kan je terugvinden in de brief die je via mail komende weken zult ontvangen. Bij verdere 

vragen mag je ook altijd de leiding aanspreken of mailen/bellen naar onze takleidster. Hopelijk kunnen 

jullie er allemaal bijzijn! 😉  

  

 

Wij zien het al helemaal zitten om het nieuwe scoutsjaar te starten met zoveel mogelijk Verkenners!!! 

Groetjes de coolste verkennerleiding! 😊  
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