
J O NG - V E R K E N N E R S

Zondag 20 september
Wowwowowowow spanned!!!!!!!!! Vandaag is de dag waarop jullie allemaal gewacht hebben!!! Jullie
komen vandaag te weten wie jullie leiding zal zijn voor dit jaar! Dus maak jullie al maar klaar want wij
verwachten jullie om 13u45 op de parking van het station van Groenendaal . Om 17u mogen jullie
mamaatjes en papaatjes jullie weer oppikken aan de Joengele. Heel veel coronaproef kusjes en lekjes
en knuffels van jullie nog anonieme leding xoxo

Zaterdag 26 september 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts! Maar omdat we weten dat jullie jullie allertofste leiding niet
kunnen missen vandaag, nodigen we jullie met heel veel plezier uit op ons evenement in het park…
namelijk…. Pelouse Douce!!! Hier zal je lekker kunnen babbelen met je leiding, een drankje drinken
enzovoort... dus sprokkel al uw vriendjes en vriendinnetjes al maar samen of neem gezellig je familie
mee en vanaf 14u zijn jullie welkom in het Jan van Ruusbroecpark! Wel belangrijk om je op voorhand in
te schrijven en een tafeltje te reserveren #corona.See you there or be square xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zondag 4 oktober 
Goeiendaaaaag, speciale dag vandaag! We mogen jullie namelijk allemaal verwelkomen op onze
startdag in het Jan van Ruusbroecpark. Door corona hebben we wat extra maatregelen moeten treffen,
daarom worden jullie (de jongverkenners) van 12u30u tot 14u verwacht in het park en moeten jullie
langs de kant van de post het park betreden! We zullen op die manier dus niet in contact komen met
andere takken, maar het wordt sowieso een toffe dag!!

Zondag 11 oktober 
Joepiee, het is tijd om elkaar echt te leren kennen. Er is geen betere manier om dit te doen dan via een
prachtige powerpoint. Maak dus thuis een powerpoint over jezelf, vertel ons je hobby’s, hoeveel broers of
zussen je hebt, allemaal leuke weetjes en giet deze in zotte dia’s met super veel coole effectjes en
foto’s! Zet je powerpoint op een usb-stick en neem deze mee naar de scouts. ECHT NIET
VERGETEN!We verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en jullie mogen om 17 uur weer naar huis
keren.



Zondag 18 oktober 
Elabaaa!Nu dat we allemaal vriendjes zijn en elkaar kennen gaan we vandaag jullie teamwork
vaardigheden testen! Zorg dat jullie goed zijn uitgerust om diep na te denken en samen te werken!
We verwachten jullie speurneuzen om 13u45 aan het park aan de kant van de post en om 17u
mogen jullie weer huiswaarts keren als één hechte bende! Tot binnenkort! Xxx

Zondag 25 oktober 
OKE GUYS, omdat we direct de leukste en gezelligste scoutstak van de hele scouts willen worden,
gaan wij op DAGTOCHT! Wat denken jullie daarvan?? We spreken zondag af om 10 uur aan de
Joengele!Wat heb je allemaal nodig:
- FIETS (die perfect in orde is: voor- en achterlicht, slot, mooie coole fietshelm en fluovest)
- Drinkbus 
- Mooi scoutsuniform
Om 19u mogen jullie oudertjes jullie aan de Joengele komen ophalen! Wij hebben er kei veel zin
in!!!!!

GROETJES VAN JULLIE ONBEKENDE MAAR NU AL ONWIJS-LEUKE LEIDING XOXO


