
 

 

VERKENNERS 
Als er genoeg sneeuw ligt gaan we sowieso sleeën. 
 
 

Zondag 2 januari Jarno 
 
Het is vandaag National Carnival Last Lap Parade. We zijn uitgenodigd op de Caraïbische eilanden 
als hoofdact voor hun stoet, hierdoor kunnen we er helaas niet bij zijn en is het Geen scouts. 
Ondertussen kunnen jullie al goed nadenken wat jullie goede voornemens voor  dit jaar zijn!  
Zaterdag 8 januari Esmee 
 
Gezelschapsspelen in de avond 
19:30-21:30 
 
Zaterdag 15 januari  
Vandaag zullen we eindelijk antwoord hebben op de vraag die op iedereen zijn lippen ligt: WIE 
WORDT DE SLIMSTE VERKENNER TER WERELD? Om daarachter te komen worden jullie vandaag 
allemaal verwacht om 19u30 aan de Joengele en om 21u30 mogen jullie met 10 IQ-punten extra 
weer naar huis vertrekken. Alvast enkele dingen die jullie kunnen helpen om jullie optimaal voor te 
bereiden: 
-Volg HLN op facebook, de plaats voor al uw kwaliteitsnieuws en minstens even kwaliteitsvolle 
discussies in de comments. 
-Leer pi tot op 10 getallen na de komma 
-Leer de verjaardagen, totems, telefoonnummers en schoenmaten van jullie leiding van buiten 
-Lees wikipedia helemaal uit 
Als je de stappen hierboven volgt, wordt jij ongetwijfeld de slimste verkenner, veel succes!!! 
 
Zaterdag 22 januari  
 
Een tocht door het donker, dididididie 
We zijn toch niet bang, dididididie 
We hebben een zaklamp bij, dididididie 
En dat maakt ons blij, dididididie 
Brrrrr, het is wel een koude avond. Doe dus goede 
warme kleren aan en dan zien we jullie om 19u30 
aan de joengele. Daarna mogen jullie allemaal 
terug naar huiswaarts keren om 21u30. 
 
 
Zondag 30 januari Marie 



 

 
Oeftie die eerst maand van 2022 is ons zwaar bevallen, tijd voor een extra vakantiedagje! Helaas 
dus geen scouts vandaag maar wel ‘me-time’ vandaag: pak een badje, smeer een gezichtsmasker, 
drink een theetje, lees een boek en werk op het gemakje een beetje voor school! You survived de 
eerste 30 dagen van het nieuwe jaar, you should be proud at yourself xxx  
 
Vrijdag 4 februari Jarno 
 
Het afgelopen jaar zijn we gecast voor een nieuwe film van Steven Spielberg. We zijn 
terechtgekomen in de film Indiana Jones 5. We komen in totaal 367 keer voor in beeld, maar we zijn 
niet zeker. Normaal komt de film pas volgend jaar uit, maar we hebben de film gestolen op de set 
waardoor we die met jullie kunnen kijken! Jullie zijn welkom op de première vanaf 19u aan de 
Joengele en mogen naar huis om 22u. 
 
Zondag 13 februari Esmee 
 
scouts, (hopelijk) schaatsen van 13u tot 17u, ouders die rijden: om 13u aan Joengele, 16u30 aan 
schaatsbaan Haasrode, 
 
Zaterdag 19 februari Senne 
 
Yeet boiters en boitsters, zijn jullie klaar om keihard te boiten (en minstens even hard te shiften) op 
een nieuwe editie van BOITE D’AMOUR?!? Ja ja, je leest het goed, de Boite d’Amour is terug van 
weggeweest en wordt dit jaar een dikke samenwerking samen met de jins. Net zoals vorige keer 
gaat dit door in JH De Serre. Hou deze deze avond en zondagochtend vrij, maar voor meer details 
in verband met (opkuis)shiften gaan jullie nog even moeten wachten en de WhatsApp goed in het 
oog moeten houden. Tot dan, feestbeesten! 
 
Zondag 27 februari Arthur 
 
Jammer maar helaas, de leiding heeft zo hard gewerkt op Boite d’amour dat het geen scouts is. Na 
zo een leuke fuif verdiend iedereen wel een beetje rust. Slaap is wat uit, geniet van de rust op 
zondag, ga wandelen in het bos. En dan zijn jullie allemaal weer fris voor volgende week. 



 

 


