
 

 

VERKENNERS 

 
 
 
Zondag 1 mei 
Helaas pindakaas vandaag geen scouts, de leiding moet nog bekomen van hun verre reis naar 
Maaskantje. Maar na zo’n toffe inleefweek zullen jullie ook wel moeten uitrusten thuis.  
 
Zaterdag 7 mei 
Dit weekend zijn het meifeesten, joepie!! Hiervoor spreken we ZATERDAG af van 14-16u  om 
lekkere koekjes te verkopen! Koekjes maken zichzelf natuurlijk niet, dus IEDEREEN MAAKT THUIS 
LEKKERE KOEKJES EN NEEMT DEZE MEE OM TE VERKOPEN! 
ps: maak geen gortdroge zandkoeken, want dat kopen mensen niet :(  
 
Zondag 15 mei 
De Queen heeft ons juist gebeld en gevraagd dat wij ASAP naar Engeland komen voor mee haar 
96ste verjaardag te vieren. Nu is de eurostar nogal duur, maar de echte scouts die we zijn is daar 
een veel betere oplossing voor: wij gaan vandaag een megadik vlot sjorren! De Noordzee zullen 
we vandaag nog niet oversteken, maar we kunnen toch al eens testen om de vijver over te steken. 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie helemaal uitgesjord naar huis 
vertrekken.  
 
Zaterdag 21 mei 
Oh nee :((( het is alweer de laatste activiteit van het jaar :’(((( Het enige lichtpuntje is dat de laatste 
activiteit ook betekent dat wij vandaag een supertoffe BBQ doen! We verwachten jullie om 18u 
aan Joengele met een eigen (veggie) vlezeke. Al de rest om er een geslaagde BBQ van te maken 
wordt door ons voorzien! Na een goeie BBQ en een laatste blik op de leiding die zich nu een 
maand zal opsluiten, mogen jullie om 20u30 terug naar huis vertrekken om de dagen tot kamp te 
beginnen aftellen! 
 
Zondag 29 mei 
Geen scouts vandaag: aangezien dit het kamp van ons leven gaat zijn, gaat de leiding vanaf 
vandaag beginnen rusten, om helemaal uitgerust te zijn tegen 12 juli. TOT DAN <333333333 
ps: brandt kaarsjes voor ons want we moeten eerst nog wat examentjes maken en thesissen 
schrijven buh 



 

 

drie dikke kussen,  
 
Senne, Jarno, Esmee, Arthur en Marie  

 

 

 

 
 
 


