
 

 

VERKENNERS 
 

 

Zondag 2 oktober  

Konijntje zingt: Sti sta startdag 

Arthur Maesje zingt na: Sti sta startdag 

 

Konijntje zingt: Sti sta sti sta startdag 

Arthur Maesje zingt na: Sti sta sti sta startdag 

 

Konijntje zingt: ah yes yes yes!!! 

Arthur Maesje zingt na: ah yes yes yes!!! 

 

Hopelijk zijn de andere verkenners even enthousiast als Arthur voor deze bijzonder mooie 

zondagnamiddag en komen jullie voltallig naar het park van Hoeilaart van 14u tot 15u30 

om elkaar eens goed te leren kennen! 

Tot dan xxx 

 

Zondag 9 oktober  

Het moment is daar!!! TIJD VOOR PRESENTATIES!!! Stel jullie aan ons voor op een zo 

origineel mogelijke manier (die met de beste presentatie krijgt een big surprise). Zo 

kunnen we elkaar van kop tot teen leren kennen. Kom dus met een USB-stick of een 

doorgestuurde presentatie zodat je daar makkelijk aankan om 13u45 naar de Joengele en 

om 17u mogen jullie huiswaarts keren. 

 

Zondag 16 oktober  

Zeil je voor het eerst dan sla je een slater  

Trek het je niet aan want wij gaan vandaag vlotten bouwen !!!! 

Neem allemaal warme kleren mee als reserve en een duikbril, voor 

moest ons schip zinken. 

Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie rijke 

stinkerds met jullie opgedoken goudstaven weer naar huis. 

Tot sebiet 

 

Zondag 23 oktober  

De meeste dromen zijn bedrog maar deze zondag is het echt scouts, het is dus vandaag 

echt scouts!!! Het is om 13u45 afspraak aan de joengele en om 17u mogen jullie naar 

huis. 



 

 

Zondag 30 oktober 

Gitte: wheeeiiiiiiiii wheeeeiiiiii snif snif snif snotter snotter 
(Dina loopt naar Gitte toe) 
Dina: Gittetjeeee wat scheelt er met jou? 
(Gitte snuit haar neus) 
Gitte: Ik heb echt heel slecht nieuws Dina, misschien moet je even gaan zitten 
(Dina gaat zitten) 
Gitte: Ik heb gelezen in de krant dat …. *snif snif*..... dat we vandaag niet naar de scouts 
mogen gaan 
(Dina’s ogen worden knalrood en er begint een rivier van tranen over haar wangen te 
glijden) 
(Ze knuffelen elkaar en troosten elkaar -> happy end!!) GEEN SCOUTS DUS  
 
Zondag 6 november                                          

Vandaag gaan we Mirthe haar droomprins of prinses zoeken in het nieuwe seizoen van 

‘Boer zoekt vrouw’. Jullie gaan haar moeten helpen om deze moeilijke taak te volbrengen, 

want het leven als witloofboer is niet zo evident als het lijkt. Kom dus om 13u45 naar de tv-

studio aan de Joengele en om 17u mogen jullie huiswaarts keren. 

 

Vrijdag 11 - Zaterdag 12 - Zondag 13 november 

Ik stap uit bed, ik loop in douche, kga op weekend en wij gaan wooshhee 

Afspraak vrijdag om 20u aan de joengele met een VOLLE MAAG 

Wat mee te nemen: 

Cadeau voor jullie geweldige leiding 

Knuffelbeer 

Snoepjes die door jullie leiding afgepakt zullen worden 

En wat ook noodzakelijk is: matje, slaapzak, toiletzak, een onderbroek, zwemgerief, 10 

euro zakgeld, rapid boef (aiki noodels, ravioli,...) 

Zondag mogen jullie om 12u weer opgepikt worden aan de Joengele 

 

!LAAT VOOR 9 NOVEMBER AAN MIRTHE (0470/61.65.53) WETEN OF JE MEEGAAT! 

 

Zondag 20 november 

Dag verkenners vandaag zijn we zondag dus scouts! Wij verwachten jullie om 13u45 aan 

de joengele ook wel de scouts lokalen genoemd tot straks. Om 17u naar huis. 

Zondag 27 november 

Het kan niet zijnnnnnnnn!!! Het is geen scouts vandaag dus wij blijven thuisss 

Huiswerk: zoek op Will Tura ‘het kan niet zijn’, van buiten leren tegen kamp. 

 
KUSJES EN LEKJES VAN:   
Goedhartige Reetje - Gemoedelijke Fretje 
Frivole Streepmuisje - Toegewijd Konijntje 
 


