
 

 

JONGVERKENNERS 
 

 

Zondag 2 oktober  

Jippie ja yess! Na een veel te lange tijd mogen jullie weer eens naar de scouts komen! Dat 

gaan we vieren in het park. Jullie worden verwacht om 14u en om 15u30 mogen jullie 

weer naar huis. 

Dikke smakkers van jullie leiding x 

 

Zondag 9 oktober 

Helloookes, vandaag gaan we op teambuilding dus kom allemaal naar de scouts om super 

leuke en toffe spelletjes te spelen met ons. Jullie gaan jullie nieuwe leiding goed leren 

kennen en wij jullie ook. Jullie worden daarom verwacht aan de joengele om 13u45 en 

mogen jullie als beste vriendjes terug naar huis om 17u. 

Dikke handshakes van jullie leiding!!! 

 

Zondag 16 oktober  

Ik heb van horen zeggen dat dit weekend het landschap wit gaat zijn. Doordat het zo hard 

gesneeuwd heeft gaan wij sleeën. Jullie gaan tegen driehonderd per uur de berg af 

vliegen!! Zie dat je remmen werken want we spreken af aan de Joengele om 13u45 tot 

17u!!  

Wij zijn er helemaal klaar voor tot dan JVK’tjes!! 

 

Zondag 23 oktober 

Yo guys, vandaag gaan we een super cool, zelfgemaakt, origineel, keitof spel spelen die 

jullie nog nooit hebben gespeeld. het spel is super sportief en strategisch, We spreken om 

13u45 af aan de joengele. En om 17u mogen jullie uitgeput terug naar huis.  

See you x  

 

Zondag 30 oktober  

Hoipiepeloi, wij zijn nog steeds heel uitgeput van het super mega cool spel dat we vorige 

week hebben gespeeld. Daarom rusten we nog een weekje extra uit en is het geen 

scouts. 

kusjes  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 november                                         

OMG!!! we hebben nog niet eens halloween samen gevierd. daar moet verandering in 

komen. daarom gaan we halloween vieren in style. kom dus allemaal maar om 19u 

verkleed naar de joengele. wat we gaan doen is nog een verrassing, maar we beloven 

dat het super chill gaat worden. Om 21u mogen jullie helemaal uitgeput naar huis.  

 

ps: kom met een volle maag. ;)  

 

Zondag 13 november  

Wat zou het weekend saai zijn als er geen scouts zou zijn. Om dit niet te moeten 

meemaken spreken we af aan de  Joengele om 13u45 tot 17u! Bereid je maar goed voor 

want we gaan jullie het beste weekend van jullie leven bezorgen!  

Tot dan makkers!! ;)  

 

 Vrijdag 18 - zondag 20 november 

Ja ja hier is het dan. Het eerste weekend van het jaar!! We hebben voor jullie zo’n neig 

weekend in elkaar geflanst, dat het gewoon te erg zou zijn om dit te missen. kom allemaal 

vrijdag om 19u naar de joengele en met een volle maag. Wat mag je zeker niet 

vergeten?  

➔ rapid boef (ravioli, aiki noodles, ……..) 

➔ matje en slaapzak 

➔ stapschoenen 

➔ warme kleren 

➔ regen jas 

➔ 20 euro 

➔ en keiveel goesting  

en na een gans weekend te ravotten mogen jullie zondag om 13u terug opgehaald 

worden in de joengele. wij hebben er alleszins kei veel zin in!!  

tot dan!!   

 

Zondag 27 november 

Liefste jongverkennertjes, vandaag is jullie leiding druk bezig met het helpen bouwen van 
de school naast de Joengele. Geen scouts dus vandaag :(( 

 
Groetjes jullie allerliefste leiding xxx 

 
       Chinchilla                                    Guitig Zeepaardje 

Coscoroba  Ekster  


