
 
 

 

 

 

Hallo beste jongverkenners en ouders! 

Hopelijk zijn jullie weer klaar voor een spetterend nieuw 

scoutsjaar, want wij hebben er zeker heel wat zin in. Hierbij 

dus de kalender die uiteraard overloopt van de leuke activiteiten. 
 

4 sept Startdag 

14u-16u We verwelkomen jullie graag allemaal om het nieuwe scoutsjaar  

   goed in te zetten. 
 

11 sept We ploegen de peloeze 

14u-16u Doe best kleren aan die sporen van gras mogen bevatten, 

   want vandaag gaat het gazon eraan. 
 

18 sept Doop 

14u-16u Voor de scouting een droom, voor de gemiddelde moeder een  

   nachtmerrie. Doe zeker je vuilste kleren aan want je zal ze niet 

   meer proper krijgen. 
 

25 sept Bosspel 

14u-17u Wat ruist daar in het struikgewas? Dat zal je zelf moeten komen 

   uitzoeken! Vergeet je fiets niet + we blijven een uurtje langer! 
 

2 okt  Geen vergadering  

  De leiding is druk bezig met het plannen van het komende 

   scoutsjaar. 
 

9 okt  Flor-is-niet-jarig-vergadering 

14u-16u Vandaag is Flor niet jarig, dus we zullen hem eens goed niet in 

   de watten leggen. Neem alvast geen cadeautje mee en verwacht 

   ook geen taart, tot dan! 
 

15-17 okt WEEKEND! 

   Ons eerste weekend woehoe! Brief met meer info volgt nog. 
 

23 okt Geen vergadering 

   Je zal ons vandaag helaas moeten missen, maar ’s avonds zien 

   we jullie graag terug op onze jaarlijkse barbecue!  
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30 okt Schoon van ver is ver van schoon… 

14u-16u … maar schoon scheef is ook niet lelijk. 
 

6 nov  Saboteur 

14u-16u Kom mee uitzoeken wie het spel vandaag helemaal in de war 

   stuurt. 
 

13 nov Highlandgames 

14u-16u Haal je doedelzak en kilt maar boven, want vandaag maken we 

   onze Schotse voorvaderen trots. 
 

19 nov Dropping 

19u-21u We doen eens zot en geven de vrijdagavond vergadering. 

   Hopelijk vinden jullie op tijd je weg terug naar het lokaal. 
 

27 nov Pannenkoekenkokenineenkoekenpanvergadering 

14u-16u Als je het woord hierboven kan ontcijferen weet je al wat deze 

   vergadering inhoud… 
 

5 dec  Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht 

14u-16u Hopelijk zijn jullie allemaal brave kindjes geweest, want anders zal 

   er wat zwaaien. 
 

Nog komende data (handig om in te plannen) 

22-24 april:  groepsweekend 

15-25 juli: Kamp! (onder voorbehoud) 

 

 

 

Vragen over vergadering of andere zaken? Stuur gerust een mailtje naar 

jongverkennerleiding@scoutskortemark.be  

Een stevige scoutslinker, 

de jongverkennerleiding 

Kato Vermeulen (takleiding) 0497 66 35 93 

Marie Vandewalle   0471 77 93 72 

Pieter Favoreel   0492 31 13 61 

Ewan Moenaert   0471 08 90 17 

Flor Gysels    0474 64 48 42 


