Programma
Jongverkenners
Tweede semester
06-02-2021 STERKSTE 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.
13-02-2021 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.
20-02-2021 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.)
27-02-2021 LEIDING DAAGT JE UIT
Vandaag is het tijd om jullie eens te bewijzen tegenover ons, de leiding, in het
alom gekende spel leiding daagt je uit. Kom met zoveel mogelijk af want
misschien kan de afloop van dit spel nog voor aangename verassingen zorgen in
de toekomst.

06-03-2021 OORLOGJE SPELEN
Wij gaan doen wat ze daar in Israël, Palestina, Irak en Syrië proberen te doen.
Namelijk oorlogje spelen. Trek die legeruniformen aan, smout wat camouflage op
jullie gezicht en zet jullie baret maar al scheef.
13-03-2021 HAPPY BIRTHDAY CORONA
Vandaag is het reeds 1 jaar geleden sinds Corona in België opdook. Een gepaste
kans om dit kl*tevirus even te herdenken en voor eens en altijd uit te roeien.
20-03-2021 MODELDAG
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!

27-03-2021 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.
03-04-2021 TOCHTTECHNIEKEN
Vandaag testen we of jullie nog wel in staat zijn om een kaart rechtop te houden,
knobbels in een touw te tellen enz… Vandaag doen we een heuse wandeltocht
waarbij we jullie kennis op de proef stellen.
10-04-2021 PAASFEESTJE
Het kerstfeestje dit jaar liep wat in het honderd door een beestje genaamd
Corona. Maar dit houdt ons niet tegen om toch nog een supertof feestje
te bouwen! (Ps: gelieve een cadeautje van max. €5 mee te brengen.)
17-04-2021 DE MOL
Vandaag kan je niemand vertrouwen want we spelen het alom bekende spel ‘De
Mol’. Denk jij de brains te hebben om door de mol zijn leugens te kijken en hem
op het einde van deze namiddag ontmaskeren?
24-04-2021 RIP-BEACH-PARTY-SPEL
Beach party is ook dit jaar helaas niet zoals we het verwacht hadden maar we laten
deze hoogdag toch niet zomaar aan ons voorbij gaan dus bedachten we een spel
om onze fuif in ere te houden!
01-05-2021 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.
08-05-2021 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.
15-05-2021 - 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!
22-05-2021 - 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. En jullie ontdekken dit niet
in Ingelmunster, maar in ...??? Meer info over deze dag volgt nog!

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 03-072020 tem 15-07-2020. De bezoekdag zal plaatsvinden 11-07-2020 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.

VRAGEN OF OPMERKING VOOR DE LEIDING:
Op deze onderstaande telefoonnummers kan u de leiding van uw zoon of dochter
bereiken:
Arthur Van de Putte: 0471 86 26 23
Seppe Beels: 0476 08 65 65
Teun Maes: 0475 74 23 64
Robbe Deboosere: 0478 11 82 62
Mathias Blanckaert: 0476 09 22 31
Maud De Witte: 0495 33 29 76
Fien Mestdagh: 0494 80 02 15
Emilia Van wonterghem: 0488 94 84 85

STEVIGE SCOUTSLINKER,
TURIE, SEPPE, TEUN, ROBBE, MATHIAS, MAUD, FIEN & EMILIA

