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Hallo beste jongverkenners en ouders! 

Hieronder volgt de laatste kalender van het scoutsjaar. Maar 

niet getreurd, we hebben nog een hoop leuke vergaderingen 

klaarstaan! Daarna is het uitkijken naar kamp…  

12 maart Geen vergadering 

  De leiding scherpt vandaag de eigen scoutsskillz even aan. 

19 maart Meubelvergadering 

14u-16u  Wat is jouw favoriete meubelstuk? Van mij een stoel. 

26 maart Voornaam familienaam 

14u-16u  Kom verkleed als de eerste letter van je naam   

2 april Geen vergadering 

  Dit weekend organiseert de leiding de enige echte kegelfuif. 

9 april Geen vergadering 

14u-16u De leiding verbroedert met de collega leiding van de Gouw. 

16 april Ei Ei Ei 

14u-16u Ei? (ja er is wel vergadering) 

22-24 april GROEPSWEEKEND 

   Dit weekend gaan we met de hele scoutsgroep op weekend!  

   Brief met meer info volgt. 

30 april Geen vergadering 

   Leidingsactiviteit 

7 mei  Sjeef sjorren is sjook sjorren 

14u-16u Maar hopelijk blijven de constructies wel staan op kamp. 

14 mei Speeldorp 

14u-16u  We gaan het speeldorp in Edewalle onveilig maken! Neem zeker 

   je fiets mee zodat we er geraken!  

21 mei Hakken en bakken 

14u-16u of koken? Wie weet. 

28 mei Recht door de muur vergadering 

14u-16u We kunnen er niet onder, we kunnen er niet over, we moeten er  

   rechtn techn deure (+ best wandelschoenen aandoen) 

Kalender Jongverkenners Maa-Jun 
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3 juni  Drive-in movie 

21u-23u maar dan zonder auto. Gewoon een movie dus 

11 juni Infoavond kamp 

20u-… Helaas vandaag geen ‘echte’ vergadering, maar ’s avond  

    beantwoorden we graag al jullie vragen over het kamp en hopelijk 

   krijgen jullie er nog meer zin in dan voordien.  

18 juni Waterspelletjes 

14u-16u Duimen op warm weer en een stralend zonnetje! 

25 juni Ik heb zin in kamp vergadering 

14u-16u alvast een voorproefje van de sfeer die zal volgen. 
 

 

 

17-27 juli: Kamp! Meer info volgt ;) 

 

 

 

 

 

 

 

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 


