JONGVERKENNERS
Zondag 7 november
De bladeren vallen van de bomen, het begint wat kouder te worden en het bos heeft en prachtig
kleurtje gekregen. Op deze prachtige herfst zondag trekken we weeral eens het bos in, want dat is
wat echte scoutsen doen hé! Jullie worden verwacht om 13u45 aan de joengele en om 17u
mogen jullie naar huis om jullie op te warmen aan de open haard/kachel…… Tot dan!
Zondag 14 november
Pak jullie zakdoeken maar want vandaag is het jammer genoeg geen scouts...De leidingsploeg is
samen op weekend om over vanalles te vergaderen. Maar niet getreurd want we denken aan jullie.
Maak er een leuke zondag door bijvoorbeeld: een grote boswandeling te maken met je huisdier, je
mama of papa helpen in het huishouden, meehelpen koken, naar de zoo gaan, je kamer
opruimen… Tal van mogelijkheden op deze zonnige herfstzondag!
Zondag 17 oktober
Dag gangsters! Vandaag gaan we Hoeilaart onveilig maken met een mega deluxe dorpsspel! Jullie
zullen ons prachtige dorpje beter leren kennen dan Felix Sohie himself! We gaan het échte
Hoeilaart ontdekken aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten. Zijn jullie klaar voor deze
geweldige uitdaging? Jullie worden om 13u45 verwacht aan de Joengele en om 17u mogen jullie
met een pak meer wijsheid naar huis vertrekken.
Zondag 21 november
Wat is er leuker dan samen bakken en braden? LETTERLIJK NIETS! Daarom gaan we vandaag
lekkere dessertjes maken samen om ze daarna samen op te eten. Dit wordt dus inderdaad de
beste dag van het jaar. Hopelijk denken jullie er ook zo over en joinen jullie de leiding om 13u45
aan de Joengele en gaan jullie met een enorme suikerboost om 17u terug naar huis.
Ciao en tot dan!
Zondag 28 november
Stel jullie voor! Je doet mee aan een tv programma en moet 1
maand overleven in de jungle. Je kan 1 miljoen euro winnen als
je dit volhoudt. Je moet dus kunnen jagen, kampen bouwen,
sjorren, vuur kunnen maken, … Wie van jullie zou het
aankunnen? Gelukkig is de leiding zo met jullie begaan en
willen we jullie voorbereiden, moest je ooit de kans hebben om
aan zo’n programma mee te doen. Vandaag gaan we dus onze
scoutsvaardigheden nog wat bijwerken. We verwachten jullie
om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen naar huis gaan om
17u.

Zaterdag 4 december
Onze grote vriend is weer eens in het land. Je hoort het goed, het is onze lieve vriend Sinterklaas.
De leiding heeft al aan de sint gezegd wie hij eens goed op het matje moet roepen en wie heel
veel cadeautjes zal krijgen. Kom maar allemaal om 19u naar de joengele om het te ontdekken en
om 21u zullen jullie weten of jullie braaf zijn geweest. Ps: hij heeft jullie in de gaten ;)

Zondag 12 december
BRRRR wat is het koud vandaag!!! Vandaag gaan we lekker warm en knus binnen blijven en een
filmpje kijken want de leiding heeft het veel te koud om buiten te spelen. Welke film zullen we
kijken? Misschien een disney film? Of een horror film? Of een romantische komedie? Een science
fiction film? Of misschien is het tijd dat jullie iets bijleren en kijken we wel gewoon een mooie
documentaire? Oké nee, we zullen jullie laten kiezen! Jullie zijn welkom in onze cinéma van 13u45
tot 17u in de Joengele en wij zullen de popcorn voorzien!

Zondag 19 december
Kerst komt dichter en dichter bij en dat moeten we natuurlijk ook vieren op de scouts met een
werkelijk kerstfeestje!!! Trek dus je foute kerstpull aan en zorg dat je een cadeautje van max 3 euro
meeneemt. Je kan ook al een beetje oefenen door wat kerstsongs te zingen.
De favoriet van de leiding is alvast ‘All I want for Christmas’. We verwelkomen
jullie in kerststijl om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen het feest verlaten
om 17 uur!

Zondag 26 december
Jooo skaters, vandaag is er GEEN scouts. Jullie leiding neemt een dagje vrijaf. Wij gaan naar
Walibi of lasershooten of paintballen of escape room of bowlen of zwemmen. We gaan nog zien
wat we gaan doen ;) Woehoe!!!
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