
Maandbrief Maart-April

05/03: Sportvergadering
Wie van de jongverkenners is de beste atleet? Dit gaan we eens testen
vandaag. We spreken af aan het sportplein (de ingang bij de Albo). Fris en
monter om 14u en om 17u wanneer ze afgemat en opgebrand terug naar huis
mogen. In perfect uniform.

12/03: Kookvergadering
Deze zaterdag gaat de leiding op eigen risico proberen genieten van het eten
dat wordt klaargemaakt door de jongverkenners. Van 14u tot 17u op het heem
in perfect uniform

19/03: Leidingswissel
Jullie mogen deze vergadering andere leiding verwachten! Kom om 14u naar
de scouts om te ontdekken wie jullie nieuwe leiding is en welk spel jullie gaan
spelen.

26/03: Brainiac
Hebben jullie genoeg van dat saaie thuis zitten ? Dan is de scouts de perfecte
oplossing! Vandaag gaan we ons amuseren met een super coole, spetterende
Brainiac. Wie thuis een labo jas heeft liggen mag die gerust meenemen en
aandoen. De. rest wordt natuurlijk in perfect uniform verwacht. We spreken af
om 14u op de scouts en het einde zal voorzien zijn om 17u.



01/04 - 03/04: Groepsweekend
Eindelijk is het zo ver, groepsweekend! Nu dat het dit jaar wel mag doorgaan,
maken we er een spetterend weekend van. Meer info vinden jullie in de aparte
brief die we via mail zullen versturen.

09/04: Fist of Zen
Deze zaterdag gaan we testen welke jongverkenner de sterkste geest en de
meeste wilskracht heeft. Van 14u tot 17u op het heem in perfect uniform.

16/04: Teervoet Vergadering
Vandaag gaan we nog eens werken aan de Teervoet Proeven. Als je een
kompas of andere kaarttechnische snufjes hebt, mag je die meenemen. We
verwachten jullie om 10u op de scouts in perfect uniform en om 17u mogen
jullie met zere voeten huiswaarts keren.

23/04: Paralympische Spelen
Op 23 april 2022 heeft onze mooie gemeente de eer om de Paralympische
Spelen te organiseren en jullie zijn verkozen om ons te vertegenwoordigen.
Om 14u op de scouts in perfect uniform en om 17u mogen jullie naar huis met
of zonder medailles.

30/04: Fotozoektocht
Hoe goed kennen jullie je eigen gemeente? Vandaag gaan we het testen met
een fotozoektocht. Een goede raad: wees scherpzinnig en opmerkzaam.
Weerom verwachten wij jullie om 14u op het heem. In uniform natuurlijk.
Ge moogt naar huis fietsen om 17u.

Een stevige linker

Bengelachtige Mustang
Levensgenietende Kapucijnaap
Argeloze Hardoen
Bourgondische Tembo

Wij zijn altijd bereikbaar via gsm of via mail;
jongverkennerleiding@scoutsengidsenzele.be




