Programma jongverkenners
Semester September – December 2021-2022
Beste ouders en onze teerbeminde jongverkenners/-givers,

Hier zijn we weer met een nieuw scoutsjaar voor de boeg! Na een véél te lange, scoutsloze
periode is het tijd voor een beetje actie. Na heerlijk braden in die zalige zon en met een
ietwat regenachtig maar desalniettemin fantastisch kamp achter de rug starten we terug met
een nieuw werkjaar. Sommigen kennen ons nog niet zo goed, maar daar zal wel snel
verandering in komen. We hebben dit jaar alweer een fantastische leidingsploeg die er enorm
veel zin in heeft en we hopen er een fantastisch JV-jaar van te maken!
We hebben terug een goed gevuld programma voor jullie gemaakt. Daarop kunnen jullie
lezen wat we allemaal van plan zijn en wat je zoal moet meebrengen. Er wordt ook vermeld
wanneer de activiteiten op een andere locatie of tijdstip door zullen gaan.
Het thema van dit scoutsjaar is dromenland in zicht. Onthoud dit zeer goed want bij het begin
van iedere scoutsactiviteit brullen we deze luidkeels af. Na elke vergadering wordt er bij de
leiding gegroet.
Het is verder ook belangrijk dat iedere jongverkenner/-gids bij elke activiteit zijn uniform
draagt. Het uniform bestaat uit een scoutsdas (verkrijgbaar bij de kapoenenleiding),
scoutshemd (verkrijgbaar in de scoutsshop) en een korte broek (!), voor meisjes mag een
scoutsrok ook. Is dit niet in orde, zorgt de leiding voor een gepaste straf. ;)
Als er nog vragen of problemen zijn, aarzel dan niet om iemand van de leiding aan te spreken.
Je kan ook altijd contact opnemen met:
Teun Maes (0475 74 23 64)
Alvast veel leesplezier!
Een stevige scoutslinker van
Emilia, Femke, Maud, Robbe, Shane, Teun & Zahïa
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18 september: Startdag Mexican edition

Na lang wachten is het eindelijk terug zover. Vandaag wordt het
startschot van het nieuwe scoutsjaar gegeven. Deze namiddag zullen
jullie je nieuwe tak / leiding wat beter leren kennen in ons waar
Mexican dorp.

25 september: Instagram-spel

Wie is de grootste influencer van jullie allemaal, wie kent de meeste TikTok-dansjes rads
vanbuiten en wie heeft de grootste streak op snapchat?
Dit zullen we deze namiddag allemaal te weten komen ons grote Instagram-spel

2 oktober: Dromenland in zicht
Het spel van vandaag draait volledig rondom ons nieuw jaarthema! Wie is
bereid om zich volledig over te geven en alles op alles te zetten om net zoals
Mozes het beloofde land te bereiken?

9 oktober: Het grote valsspeelspel
Breng vanmiddag allemaal jullie beste pokerface mee want ook jullie beste vriend(in) zal niet te
vertrouwen blijken. We zullen doen wat jullie allemaal het liefste doen: valsspelen. Voor één keer
mogen jullie de regels breken om zo mede-jongverkenners te slim af te zijn en te winnen. Want zoals
iedereen weet is elke goede scout ook 5% valsspeler.
16 oktober: Vriendjesdag

Vandaag is het vriendjesdag. Ooit al eens willen testen of uw Chiromaatje nu echt een mietje is of niet? Dan is dit jullie kans! Hopelijk
zijn ze dan verkocht aan de meest geniale jeugdbeweging van het
land. Neem zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen mee deze
namiddag. Wie de meeste maten mee brengt krijgt maar een half
pakje slaag
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23 oktober: Tochttechnieken

Verdwalen jullie ook soms in je eigen straat of vinden je de weg niet altijd naar terug naar
school? Daar brengen we vandaag verandering in. Deze namiddag leren we jullie namelijk
kaartlezen, vissengraaten ontcijferen, een windroos of Compass gebruiken en nog veel meer.
Zodat Christoffel Columbus en Marco polo jaloers zouden zijn op jullie navigatie skills
Tip: trek stevige wandelschoenen aan
29 oktober: Halloweenspel

Zoals een wijze man met een pratende hond ooit zei “als je
bang bent in het donker moet je fluiten”. Nu de doden terug
herrijzen uit hun graf en de weerwolven starten te huilen leek
het ons een perfect plan om eens een gezellige avondactiviteit
te houden.
We verwachten jullie, uiteraard verkleed, om 19:00 aan de
jeugdlokalen.
6 november: Stratego
Na het groot succes van vorige jaren brengen we deze klassieker terug! Vandaag worden jullie
allemaal getransformeerd in kolonels, verkenners, bommen of maarschalken en zullen jullie in een
ware veldslag jullie mede-jongverkenners te lijve gaan in een heruitgave van de asmogendheden vs de
geallieerden.
13-14 november: Dropping

Smout julder kitten ma goe in en paktje beste schoeisel meje van ut den
armoire. We goan ne kji kieken ofdaj goe eit ipgelet ip oeze tochtskills.”
Jah jongens en meistjes, hier is hij alweer. Onze favoriete activiteit
doorheen het ganse jaar. Jullie zagen er al een heel jaar over. Den
dropping uiteraard. Vele van jullie zullen deze tocht niet overleven,
alleen de sterksten slaan er zich hier doorheen.
Kom maar allemaal af, dit wordt leute! ☺
Verdere info volgt nog
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20 november: Schaatsen
Nu het weer begint af te koelen en de wanten en sjaals naar boven
komen is er geen betere tijd om te gaan schaatsen! Wie danst er over
het ijs als een prima ballerina en wie blijft er angstig vasthouden aan de
rand van de balustrade? Verdere info volgt.
27 november: Leiding-daagt-je-uit
Vandaag krijgen jullie de uitgelezen kans om jullie eens te bewijzen tegenover de leiding. Zijn jullie in
staat om onze aardsmoeilijke opdrachten te door spartelen en de overwinning te claimen voor jullie
groep? PS. Als jullie winnen zal dit later opgevolgd worden met een beloning, kom dus met zoveel mogelijk af!
5 december: Sinterklaasspel

Sinterdhaese en zwarte walpiet hebben dit jaar opnieuw vergeten
langs te komen bij jullie lieftallige leiding! We weten ook niet hoe dat
dat komt want we zijn dit jaar bijna allemaal braaf geweest. Hoog tijd
om eens uit te zoeken waar deze heilige blijft met onze cadeautjes.
10 december (vrijdag!) : Filmavond

Trek maar allemaal ulder nen schoonste onesie aan en ulder gemakkelijkste pantoffels. Want
vanavond smijten we ons eens rustig in de zetel met een grote pot popcorn en een lekker
drankje.
Van 19:00 tot ongeveer 21:30

17 december (vrijdag): Kerstfeestje

Dit is het tweede grootste event in Ingelhood na Beach Party. We gaan
Ingelmunster laten weten dat er een feestje is. Breng jullie beste
dansschoentjes mee en verkleed jullie ‘casual chic’. Doe maar eens zot. ;)
Van 19u.30 tot 22u. zijn de jeugdlokalen van ons! De buren zijn al
verwittigd, dus kunnen we ‘total loss gehen’. Neem zoals gewoonlijk een
cadoosje mee van vijf euroots. Be there or be square!
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