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Programma jongverkenners  

Semester September – December 2022-2023 

17 september: startdag  

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 op onze super mega toffe kermis. 

24 september: kennismakingsspel  

Nu startdag goed en wel achter de rug is, kunnen we beginnen aant echte werk hé. Vooral dees 

nieuwe leiding goed leren kennen is het doel van vandaag. 

Vr 30 september: thema avond  

Door de vele overgangen zaterdag, spreken we eens de vrijdagavond af. DAS eens iets anders. 

Jullie worden verwacht om 19h in schoutshemd en DAS.  

Wat het thema is? DAS nog een geheim... Wij hebben er alleszins al GOESTING in.  

 

P.S. bonuspunten voor de mensen die het antwoord op volgende vraag weten: Hoe noemt men 

een kleine marterachtige met een zwart-witte vacht? 

 

Jullie worden aan de lokalen verwacht van 19u tot 21u30  

8 oktober: fotozoektocht 

Vandaag gaan we eens testen hoe goed jullie Ingelmunster en omstreken kennen, want we 

gaan op fotozoektocht. Stof jullie vergrootglas dus maar al af. Een fiets kan vandaag zeker van 

pas komen. 

15 oktober : vriendjesdag 

Hopelijk hebben jullie de Dag van de Jeugdbeweging al verteerd, want vandaag is het 

vriendjesdag. Ooit al eens willen testen of uw Chiro-maatje 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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22 oktober: de mol  

Het woord ‘mol’ heeft verschillende betekenissen, zo is een mol een zoogdier dat onder de 

grond leeft, maar ook de eenheid van een chemische hoeveelheid.  Wij gaan vandaag natuurlijk 

opzoek naar de verrader onder ons. 

 

 

Vr 28 oktober: Halloweenspel  

Vandaag onderscheiden we de stoeries van de zwakkelingen. Durf je het aan om vanavond mee 

op pad te gaan? 

 

 

5 november: tochttechnieken  

Neen, we gaan hier niet leren hoe we ‘den tocht’ in de gang moeten tegengaan. Vandaag gaan 

we onze ‘Bear Grills-skills’ bijschaven. Wie hem nog niet kent, zoek hem gerust eens op. Jullie 

kunnen veel bijleren van deze oud-scouts. We gaan deze namiddag los in de rimboe en leren 

jullie kaart lezen. Een van de technieken die een echte scouts moet kunnen. Jullie aanwezigheid  

is dan ook ten zeerste aangeraden. Dit zijn technieken die jullie vanaf nu blindelings moeten 

kunnen. 

Tip: Trek stevige wandelschoenen aan! 

 

 

12 november: stratego  

Gisteren was het exact 104 jaar geleden dat er een einde kwam aan de eerste wereldoorlog. 

Deze zullen we vandaag herdenken met een klassiek spelletje stratego. 

 

 

19-20 november: dropping  

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we terug een stad onveilig gaan maken met onze jonge 

kadetten. De stad blijft nog een verassing, maar het is geen geheim dat deze uitstap ‘machtig’ 

is. Pak maar veel powerfood mee, want dit beloofd een helse tocht te worden.  

Verdere info volgt nog. 
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26 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. 

 

 

3 december: sinterklaas  

(In mysterieuze stem) Daaaaag lieve kinderen. Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal goede 

kinderen geweest, jaja. De Sint is al een beetje op leeftijd aan het komen en heeft hij ook 

personeelstekorten (tis inflatie voor iedereen). Hiervoor had de Sint jullie graag als grote hulp 

om de magische feestpoeder pakketjes rond te brengen. 

 

 

10 december: casino 

Vandaag brengen we een bezoekje aan Las Vegas ma dan in Ingelmunster. Steek maar allemaal 

een aas in jullie mouw, want een echte kaarter is altijd voorbereid! 

 

 

Vr 16 december: 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. ;)  

Neem zoals gewoonlijk een cadeautje mee van vijf euroots. Be there or be square! 

 
 
 
 

Mocht u nog vragen hebben kan u ook altijd de takleiders contacteren  
Kian: 0471 03 53 82  
Robbe: 0471 23 84 67 

Stevige scoutspoot 

Kian, Robbe, Robin, Marylyne, Josephine, Farah en Yoni 

  

  


