
 

 

 

 

VERKENNERS 

Zondag 5 februari  

Wij zijn op skivakantie aangezien examens gedaan zijn. We sturen een 

fototje dus hou jullie whatsapp in de gaten (foto terugsturen mag altijd + 

extra punten). Geen scouts dus (veel traantjes). 

Zondag 12 februari  
Na onze 20u aan ervaring op de piste van vorige week gaan we jullie 
vandaag ook als kampioenen laten leren sleeën. Pak dus helm, beveiliging 
(indien je dit hebt) en bril mee om de zwarte piste te trotseren. Afspraak om 13u45 aan de Joengele 
en om 17u is het gedaan. 
Wij hebben net 25u in de auto gezeten dus wees heel lief voor ons xxx 
 
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  
Oei, Valentijn overgeslagen. Hoe ambetant…. 
Omdat we jullie deze ervaring niet wouden afpakken is het vandaag deze mooie dag van de liefde. 
Kom dus allemaal met jullie hart vol liefde naar ons aan de Joengele om 13u45 en om 17u mogen 
jullie (misschien heel verliefd) naar huis. 
 
 
 
 



 

 

Zondag 5 maart  
Wie kan er beter koken dan Ian? Pak het ingrediënt mee dat we jullie via de sociale media 
(whatsapp) wat jullie moeten meenemen. Kom dus met short naar de Joengele om 13u45 en om 
17u mogen jullie met lekkernij naar huis.  
 
Zondag 12 maart  
Vandaag duiken we terug in tijd en gaan we zoveel mogelijk landen innemen op het denkbeeldige 
spelbord. Kom dus om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie hopelijk met al jullie 
landgoed naar huis. 
 
Zondag 19 maart  
Dag ECHTE scoutsmensen, 
Vandaag spelen we vuile dag, dus doe kledij aan die echt ma echt vuil mag worden. Anders gaat 
de mama of papa ni blij zijn. We testen of jullie het wel waard zijn om in de scouts te blijven. Kom 
dus om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie lekker vuil naar huis. 
 
Zondag 26 maart  
Het leven is vandaag wat onverwacht. Dat had jij niet verwacht. 
Nu is het spijtig 26 maart en hebben wij geen taart. Nu is Mirte 
ergens in de velden aan het boemele en moet je dus niet komen 
naar de Joengele. Vandaag is het de bus die niet rijdt en is het 
dus geen scoutsactiviteit. GEEN SCOUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

X TOEGEWIJD KONIJN X GEMOEDELIJKE FRET X FRIVOLE STREEPMUIS X GOEDHARTIGE REE X 
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