
 

 

VERKENNERS 
 

 

 

Vrijdag 2 december 

Dag brave/stoute kindjes,  

Na de intrede van de goedheiligman, komt hij eindelijk via die schouw de joengele binnen. 

Kom dus met een wortel en suikerklontje voor slechtweervandaag om 20u naar de 

Joengele en om 22u mogen jullie met veel lekkernij naar huis. 

 

Zaterdag 10 december 

Aangezien sinterklaas net is geweest, komt de kerstman eraan. Jullie denken aan de 

kerstman, dus gelijk aan kerstfeestjes en cadeaus. Net het ideale moment dus voor een 

feestje. Kom met je cadeau voor je secret santa, een heerlijke maaltijd en jullie chiqste kleren 

naar de Joengele om 19u30 en om 22u is het afgerond en mogen jullie naar huis. 

 

Vrijdag 16 december 

Dag kindjes, vandaag gaan wij soep verkopen op de kerstmarkt.. Doe jullie warme kleren 

maar aan want het kan daar wel is gezellig koud zijn. We sturen de shiften nog door via 

de whatsapp. 

Wat we wel al kunnen meedelen is dat het te doen is op het kerkplein aan de kerk van 

Hoeilaart. 

 

Zondag 25 december  

Wij zitten gezellig borrelhapjes te eten rond een kaarsje (zie 

foto) dus gaan er niet geraken. Geen scouts dus vandaag, 

maar wel een vrolijk kerstfeest toegewenst! Dat jullie 

overdonderd worden met leuke cadeautjes en veel liefde. 

 
Zondag 1 januari 
3…. 2…. 1…. GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
Geen scouts. 
 
Vrijdag 6 januari 
Driekoningen, driekoningen geef mij nen nieuwen hoed, mijnen ouwen is versleten mijn 
moedertje mag dat niet weten. Mijn daddy heeft het geld op de rooster geteld.  
Kom in jullie beste koningsoutfit naar de Joengele om 19u en om 21u is onze kas hopelijk 
aangevuld. 
 
 



 

 

Zondag 15 januari 
Er zijn draken ontsnapt in mechelen. Volgens de politie moeten ze in het zoniënwoud 

schuilen. Wat is onze taak vandaag: lokaliseren van hun nest, sluipen naar het nest, 

drakeneieren stelen uit het nest en dan wegrennen van vuur. 

Kom dus om 13u45 naar de Joengele in jullie speuroutfit en om 17u mogen jullie naar huis. 

 

Zondag 22 januari 
Lang leve de politiek!! Vandaag vechten we uit welke partij bij jullie 
past. Zo zijn jullie klaar voor het moment wanneer jullie in de 
volwassenwereld levensbeslissingen moeten maken in het 
stemhokje. Kom dus om 13u45 naar de oengele en om 17u met 
al jullie standpunten naar huis. 

STEM IAN DE COSTER NAAR HET PARLEMENT! 

Zondag 29 januari  
Dag scoute, vandaag leven we ons volledig in de zillion club, doe 
jullie beste zillion outfit aan we spelen het grote zillion spel, we 
bouwen de dikste club van de streek, we spelen de luidste muziek  en maken de buurt 
onveilig. Kom om 13u45 naar de scouts (joengele) en om 17 uur mag je weer naar huis 
terug gaan.  
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