
1 
 

 

 

 

Hallo beste jongverkenners en ouders! 

Een (bijna) nieuw jaar vraagt om een nieuwe kalender en 

verdikke, hij ziet er weer machtig leuk uit! 
 

11 dec Iedereen is jarig vergadering 

14u-16u Vandaag mogen we allemaal kaarsjes uitblazen! 

18 dec Zeerovertje 

14u-16u  Arrrr maatjes, neem je houten been en ooglap maar mee want 

   we gaan de zeven zeeën ontdekken. 

25 dec  Geen vergadering 

  een vrolijk kerstfeest… 

1 jan  Geen vergadering 

  … en een gelukkig nieuwjaar! 

8 jan  Noord oost zuid west? 

14u-16u Vandaag leren we jullie hoe je de weg niet zal verliezen  

   (dit kan misschien nog van pas komen op kamp…     ) 

14 jan Weerwolven 

19u-21u Wie heeft de inwoners van Wakkerdam vermoord?  

   Vrijdagavond vergadering!  

21 jan Filmavond 

20u-22u Om de koude winteravonden door te komen gaan we gezellig een 

   filmpje checken. Vrijdagavond vergadering! 

29 jan Paintball-stratego vergadering 

14u-16u Heb je ooit al een meer epic spelconcept gehoord? 

5 feb  Among us vergadering 

14u-16u Wie is de imposter? Gedraag je niet te sus want anders wordt je 

      ontmaskerd! 

12 feb Geen vergadering 

   De leiding moet eventjes bekomen van de examens… 

19 feb Scheef schaatsen is ook schaatsen 

13u-17u Deze zaterdagnamiddag gaan we lekker over het ijs glijden!  

   Brief met meer info volgt nog! 
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26 feb Interimvergadering 

14u-16u De toekomstige leiding zal vandaag voor jullie een super activiteit 

   organiseren 

5 maart Financiële actie 

10u-17u We gaan centjes gaan verdienen om ons kamp te financieren, 

   kom zeker af want het eten van op kamp hangt ervan af! Neemt 

   ook je stuutjes mee voor ’s middags te eten want het zal een hele 

   dag werken zijn       
 

 

 

Nog komende data (handig om in te plannen) 

22-24 april:  groepsweekend 

17-27 juli: Kamp! 

 

 

 

 

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 


