
 

 

JONGVERKENNERS 

 

Zondag 5 februari  

Yo yo lieve kindjes. De leiding is kei hard aan het racen van de bergen in Oostenrijk. Daarom gaat 

het vandaag geen scouts zijn. Geen paniek volgende week zijn we terug van de partij.  

Zondag 12 februari  
Dag lieve Jongverkennertjes, we gaan ons weer eens keihard amuseren en een supercool spel 
spelen, JEEJ! Om te ontdekken welk spel het is, mogen jullie om 13u45 naar de Joengele komen en 
na een hele namiddag spelen mogen jullie om 17u weer naar huis.  
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat komt 
er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook lekker 
warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar schaatsen in 
Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven). Ook houden we 
de jaarlijkse traditie om daarheen te gaan met de ouders en 
terug te keren met de ouders. Natuurlijk moeten niet alle 
mama’s en papa’s rijden, want in één auto kunnen natuurlijk 
meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje af zodat 
zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de 
Joengele en vertrekken dan daar samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer 
worden opgehaald aan de Joengele. De ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 
16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Zijn de benen al een beke gerecupereerd, hopelijk wel want vandaag gaan we elkaar meer 
vertrouwen met een super leuke teambuilding. We spreken af van 13u45 tot 17u aan de Joengele.  
 

Zondag 5 maart  
Wow! Zo lang geleden! Het is dringend tijd om weer eens af te spreken aan de Joengele zodat we 
al onze mega interessante levensverhalen weer met elkaar kunnen delen. Jullie worden verwacht 
van 13u45 tot 17u. 
 
 
 
 



 

 

Zondag 12 maart  
Hey hoi hoe gaat ie. Vandaag gaan we iets doen dat je uit je stoel wordt recht geschoten van de 
prettigheid. Wat, is voor jullie een vraag en voor ons een weet hihi. Kom ontdekken wat we in 
petto hebben om 15u45 tot 17u aan de Joengele. Be there or be a …… 
 
Zondag 19 maart  
Goeiedaaag. We spelen een spel vandaag! JEEEEEEJ! Wil je weten wat wij in petto hebben voor 

de beste namiddag van je leven, kom dan om 13h45 naar de Joengele in Hoeilaart, of course. Als 

jullie helemaal uitgespeeld zijn mogen jullie om 17u naar huis. 

 
Zondag 26 maart  
Dag jongkies. Door het prachtige spel van vorige week hebben wij toch een pauze verdiend. Daarom 
is het vandaag geen scouts. Hopelijk zien we jullie volgende week terug. Tot dan!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X – Coscoroba – Chinchilla – Ekster – Guitig Zeepaardje – X 


