Programma
Jongverkenners
Tweede semester
12-02-2022 VALENTIJNSPEL
Leer maar alvast jullie beste openingszinnen van buiten want je zal die zeker en
vast kunnen gebruiken. Wie wordt de ultieme casanova en wie loopt een
blauwtje bij zijn grote geliefde? We komen het deze namiddag te weten.
19-02-2022 STERKTSTE JONGVERKENNER
Een jongverkenner is altijd in alles de beste. Mijn Miranda zegt dat toch altijd. Nu
is het aan jullie om zich te bewijzen. Laat jullie breinen maar stomen, spierballen
rollen en beste tactieken naar boven komen.
26-02-2022 MEISJES VS JONGENS
Vandaag splitsen we de jongens en meisjes uiteen en proberen we de
eeuwenoude vraag te beantwoorden over welk geslacht nu eigenlijk wel echt
het beste is.
05-03-2022 PANNENKOEKENVERKOOP
Jullie worden vandaag al reeds om 9h00 verwacht om onze overheerlijke
pannenkoeken te verkopen! Het is belangrijk dat we met zoveel mogelijk zijn
zodat we zoveel mogelijk geld kunnen verzamelen om een mega vet kamp te
kunnen organiseren!
Wat brengen jullie mee: gsm, lege portefeuille, een stevige rugzak en jullie
vlotste verkoopsbabbel.
12-03-2021 HIGHLAND GAMES
Touwtrekken, paalwerpen en hamerslingeren. Vandaag nemen we jullie terug
mee naar het 19 de -eeuwse Schotland. Trek jullie kilt aan (liefst met onderbroek
jongens), jullie kniekousen op en blaas maar al jullie doedelzak warm.
18-03-2021 CASINO ROYAL
Deze avond nemen we jullie mee naar Las Vegas. Een rondje poker, blackjack of
gewoon een geestig gezelschapsspel, we hebben het allemaal op onze casino
avond. Let op deze activiteit gaat door op vrijdagavond van 19h30 – 21h30.
26 & 27-03-2021 MODELWEEKEND
Vandaag leren we jullie nog eens de kneepjes van het vak. Sjorren, kaartlezen,
kokkerellen,... Alles komt aan bod om goed voorbereid op ons scoutskamp te
kunnen vertrekken. Een heel belangrijke activiteit dus! Meer info over dit
weekend volgt nog.

02-04-2021 ARMY PARTY
Vandaag staan we een dag in de schoenen van onze Belgische paracommando’s.
Trek jullie vuilste kleren maar aan om onze heuse hindernissentocht te
trotseren. (Extra kleren mogen worden meegenomen.)
09-04-2021 PABLO ESCOBAR
Op een toch ietwat minder vijandige manier verplaatsen we onze deze namiddag in
het leven van de beruchte Pablo Escobar. Zijn jullie in staat om de fakkel over te
nemen en de meest beruchte dealer te worden anno 2022?
16-04-2021 PAASSPEL
De paashaas heeft dit jaar zijn eieren net iets te goed verstopt en vindt
deze nu niet meer terug. Vandaag helpen we dus onze langorige vriend
en redden we pasen want wie houdt nu eenmaal niet van chocolade?
23-04-2021 GOTCHA
Deze namiddag is het ieder voor zichzelf tijdens Gotcha. Ben jij in staat om ongezien
rond te lopen en jou slachtoffer te vinden? Ben je de scherpste sluipschutter der
jongverkenners. Kom het vandaag te weten.
30-04-2021 BEACH-PARTY-SPEL
Nu Corona zich een beetje meer koest houdt, kunnen we eindelijk terug onze
benen losgooien op Beach Party! Ter opwarming spelen wij vanmiddag al een
spel en bouwen we met de jongverkenners al een heuse pre-party!
07-05-2021- TOUR DE PHOTO
Vandaag testen we jullie kennis over onze hometown #Ingelhood. Kom zoveel
mogelijk af met de fiets en leer deze grootstad wat meer kennen aan de hand
van onze Tour de Photo.
14-05-2021 MASTER BILLY SPEL
Al wie een voordeel wil winnen op jongverkennerkamp komt beter af deze
namiddag. Je kan er namelijk Master-Billypunten winnen. Begin maar al te trainen
want je krijgt deze punten niet zomaar in uw schoot geworpen.
21-05-2021 - PLONSJE WAGEN
Op deze zonovergoten dag mogen we zeker niet vergeten om ook even af te
koelen. Breng dus maar allemaal jullie zwemgerief mee die nat/vuil mag worden!
28-05-2021 - WAAR GAAN WIJ NU OP KAMP-SPEL
De laatste activiteit van het jaar wordt een knaller. Vandaag ontdekken jullie
waar jullie deze zomer twee weken zullen bivakeren. Kunnen we opnieuw naar
de Ardennen of slapen we rond de kerk van Lendelede? Jullie komen het vandaag
te weten.

MEER INFO OVER KAMP:
Bij deze zit ons fantastische scoutsjaar er alweer op :( Maar niet getreurd, ons
kamp komt met rasse schreden dichterbij. Het kamp vindt plaats vanaf 02-072022 tem 14-07-2022. De bezoekdag zal plaatsvinden 09-07-2020 op ons
kampterrein. Noteer deze periode alvast met stip in jullie agenda. Meer info over
het kamp zullen jullie te weten komen tijdens een info-moment. Meer details
over dit moment volgen nog in een extra brief.
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Femke, Emilia, Robbe, Maud, Zahïa & Teun

