
zondag 2 mei
Vandaag zullen we te weten komen wie er een echte scout is en volgend jaar dan ook in
de scouts mag blijven en wie er beter naar de chiro zou gaan;) Wie van jullie kan er het
snelste een asperge naar binnen krijgen? En wie durft er te battelen tegen de leiding? Wie
kan er het langste in pomphouding blijven staan? En wie is er niet vies van een zure
mossel? Dit zullen we zondag allemaal te weten komen! Doe jullie slechte kleren aan en
kom goed voorbereid naar de parking naast de Joengele om 13u45. Om 17u mogen
jullie weer naar jullie mamaatje en papaatje. XXX 

zondag 9 mei
Gegroet jongverkenners! Hou jij ook zo van bomen? Kom dan vandaag naar de scouts
want we gaan het grote bos verkennen. Jullie worden verwacht om 13u45 aan de parking
naast de Joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis met een frisse bos neus. 

Zondag 16 mei
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten! Dat betekent dat we een kei plezante scoutsdag
tegemoet gaan! Neem jullie !! FIETS !! en helm mee naar de Joengele en maak voor jezelf
een heerlijke maaltijd en neem deze in een brooddoos mee naar de scouts! We spreken
om 11u af aan de Joengele en om 14u mogen jullie met een volle maag weer naar huis
gaan!

J O NG -

V E R K E N N E R S



Zaterdag 22 mei
Bottinen en warme kleren dat gaan jullie vanavond wel kunnen gebruiken. Meer
kunnen we nog niet verklappen maar neem ook maar een zaklamp mee. We spreken
om 20u af aan de Joengele en om 22u30 mogen jullie terug naar huis. 
Wij kijken er al naar uit!!!!! 

Zondag 30 mei
Niet wenen Jong-Verkennertjes. 
We weten dat jullie ons missen, 
maar nog even op de tanden bijten 
en we zijn terug bij elkaar. Geniet 
een beetje van het mooie weer 
vandaag, speel wat in de tuin, help
 je ouders. Het komt wel goed, binnenkort zien we elkaar terug. Vandaag dus GEEN
SCOUTS.



S PO N SO R S


