
 

JONGVERKENNERS 
 

Zondag 2 januari  
Sorry, liefste vrienden geen scouts vandaag. Geniet van jullie welverdiende vakantie na jullie zware 
examens! En GELUKKIG NIEUWJAAR!  
 
Zondag 9 januari  
Hai, olla, hallo, bonjour, de laatste dag van de kerstvakantie, dat moeten vieren!!! 
En … dat … doen … we, met een mega leuke droppingggkkk!! Kom allemaal warm aangekleed naar 
de joengele om 19u 30min, pak een zaklamp mee en trek je bottinekessss aan want het wordt een 
echte scoutsavond!! 
Na 100 kilometer wandelen, fietsen en vliegen met het vliegtuig, mogen jullie om 22u jullie mami 
en papi opwachten aan de joengele! 
 
Zondag 16 januari  
Dag lieverds, het wordt een lekker spannende dag vandaag! Daarom mogen jullie goed aangekleed 
naar de Joengele komen vandaag om aan een speurtocht te beginnen. Om het extra spannend te 
maken hebben we voor wat nieuwe leiding ook gezorgd. Dus als je benieuwd bent, kom dan zeker 
om 13u45  naar de Joengele en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren.  
Ciao bello! 
 
Zondag 23 januari 
Dag bollekes, het wordt deze avond een relax filmavondje met gezelligheid en vriendschap op 
nummer 1. Neem zelf een lekkere snack mee om te kniknaknabbelen! Jullie worden om 20u 
verwacht aan de joengele met warme kleren en na een supercoole 
film/serie/documentaire/kortfilm/clip// mogen jullie om 22u naar jullie bedje (ophalen aan 
joengele) 
 
Zondag 30 januari  
Dag vrienden, kennen jullie de vier elementen? 
 Allemaal welkom om 13u45 aan de joengele 
Vergeet geen warme kleren 
Want het is koud 
Laat je gsm's thuis 
Hebben jullie het al door of niet? (AVWL)  
Samen gaan we ze allemaal ontdekken tot 17u aan de joengele!! 
 
Zondag 6 februari  
Quizze quizze quizze als de beeeeeeste, kom naar hier kom naar hier, de joengele bedoel ik dan om 
13u45 joengle en om 17u worden jullie aan de joengele verwacht 



 

Wie wordt de slimste mens ter wereld en kan denken als een papegaai, zonder veel te peinzen en 
overwinnen als een haai 
 
Zondag 13 februari  
Vandaag ist olympische spelen, doe allemaal jullie sportoutfit aan, dit is geen mop da moet echt, en 
je das is een verplichting!! Eigenlijk dus je scoutssportoutfit!! En wat gaan we doen??? 
SCHAATSEN!!!  
Kom om 13u met veel energie naar de joengele, als jullie mama en papa kunnen rijden, is dat zeker 
welkom. Om 16u30 zijn we klaar met schaatsen en mogen je ouders je komen ophalen aan de 
schaatsbaan in Haasrode.  
 
Zondag 20 februari  
Bidonracen int bos is toch een activiteit da we sws moeten doen dit jaar, doe jullie helm al aan voor 
de veiligheid!! Om 13u45 aan de o zo mooie joengele en ga met je helm naar huis om 17u ook 
joengle 
 
Zondag 27 februari  
Dag kapoentjes, euhmmmmm welpen euhm ouwe rakkers van de jvk'sszzz 
Vandaag zijn de leidingen op geheime missie en kunnen onmogelijk tijd vrijmaken om met jullie naar 
walibi of amerika of dysneyland te gaan, onze excuses. Geniet van een rustige zondag met een film 
van barbieeee 
Geen scoutsdagje dus snorry 
 
 
GROETEN VAN DE LEIDING X 

 


