
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voorwoord: 
Welkom aan alle jongverkenners, 
Jullie zijn aangekomen bij het 2e boekje van ons scoutsjaar ( wat vliegt de tijd als je je 
amuseert).  
 
De winter komt eraan en dat wil ook zeggen dat de avondvergaderingen weer gaan 
beginnen. De avondvergaderingen zullen altijd doorgaan op zaterdag van 19.00 tot 21.00 
tenzij anders vermeld. Zoals altijd mag iedereen bij de avondvergaderingen met een lange 
broek komen ( de echte beren komen natuurlijk nog steeds met korte broek). 
 
De eerste avond vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 30 November.  
 
Voor de rest staan er natuurlijk weer een tal van topactiviteiten klaar voor jullie en we hopen 
jullie weer zo voltallig mogelijk te zien op de scouts! 
 
 

∞ veel linkers en rechters van de jongverkennerleiding 

 
 
 

 
 



WAT STAAT ER DIT JAAR OP HET PROGRAMMA?  
 
zondag 3 november:  wieheefteenputgegravenindekampvuurkringvergadering 
Toen we terugkwamen van weekend was er plots een put in de kampvuurkring. Aan jullie 
om uit te zoeken wie, waar en met wat de put gemaakt is. 
zondag 10 november: fortnite bouwvergadering 
Vandaag mogen jullie tonen wat jullie allemaal kunnen bouwen. De blueprints krijgen jullie 
van ons. 
zondag 17 november:maxim is jarig vergadering 
Maxim is vandaag jarig en daarom mogen jullie vandaag allemaal een lekkernij meenemen. 
zondag 24 november:bosspel - lembeekse bossen 
We verwachten jullie allemaal om 14 uur aan de ingang van de lembeekse bossen. Verdere 
info volgt nog. 
zaterdag 30 november: sinterklaasvergadering en avondvergadering 
Hij komt, hij komt de lieve goede sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van 
ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij mij, wat brengt hij, wat 
brengt hij jou en mij? 
zaterdag 7 december: filmvergadering 
Laat allemaal Deberah maar thuis en kom naar de scouts om een gezellig een film te kijken 
samen. We zijn alvast eens naar winkelcentrum Woensel gexeest voor chips. 
zaterdag 14 december: casinovergadering + suprise 
Vandaag verwachten wij jullie allemaal in jullie mooiste kledij. Jullie gaan veel kunnen 
verliezen of winnen vandaag. 
zaterdag 21 december: rechtendoortocht 
Wie deze vergadering weet wat we gaan doen, krijgt een verrassing. Het is zeker geen 
sjorvergadering en Obi en Jagi zijn er ‘jammer’ genoeg niet. ZEKER KOMEN DUS!!!!!!!!! 
zaterdag 28 december: kerstfeestje 
Een van de leukste vergaderingen van het jaar waarin jullie een cadeau van maximum 5 
euro mogen meepakken. 
zaterdag 4 januari: geen vergadering 
Jullie moeten vandaag niet naar de scouts komen aangezien iedereen na nieuwjaar de 
nieuwjaarsbrief wil voorlezen bij de familie. 
zaterdag 11 januari: gezelschapsspelletjesavond 
Vanavond mogen jullie je favoriete gezelschapsspelletje meepakken en dan maken we er 
een heel gezellige avond van 
zaterdag 18 januari: schaatsen in kristallijn 
Jullie mogen jullie beste schaatsskills tonen op het ijs. verdere info volgt via mail. 
zaterdag 25 januari: quiz 
Het is een quiz met een twist, drankjes worden voorzien op de scouts 
zaterdag 1 februari: geen vergadering aangezien de leiding is gaan skiën in de 
vakantie die jullie niet hebben. 
Blijf vandaag maar allemaal lekker in jullie zetel zitten want er is vandaag geen vergadering. 
zondag 9 februari: sneeuwballengevechtvergadering 
Omdat er altijd zoveel sneeuw ligt in België en in februari doen we een vergadering in de 
sneeuw 



 

 

mopjes 
Een bus stopt bij de bushalte om een klein ventje binnen te laten. Hij gaat vlak naast de 
buschauffeur zitten en begint te schreeuwen: 

"AL WAS MIJN MOEDER EEN KOE EN MIJN VADER EEN STIER, DAN WAS IK EEN LIEF 
KALFJE..." 

"AL WAS MIJN VADER EEN HENGST EN MIJN MOEDER EEN PAARD, DAN WAS IK EEN 
KLEIN LIEF PONYTJE..." 

"AL WAS MIJN VADER EEN OLIFANT EN MIJN MOEDER OOK, DAN WAS IK EEN KLEIN 
LIEF BABY OLIFANTJE..." 

en zo ging dat kind verder met allerlei dieren, de chaffeur begon het spuug zat te worden en 
met een rood hoofd schreeuwde hij: 

"EN WAT ALS JOUW MOEDER EEN VIEZE TERING HOER EN JE VADER EEN 
AFGENEUKTE HOMO WAS??!!" 

Dan was ik een buschaffeur; zei het kind!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De directeur stapt de lawaaierige klas binnen. 

Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens straffen. 

'Geert, wat heb jij uitgespookt?' 

'Ik heb krijt naar het bord gegooid.' 

'Honderd strafregels! En jij Wim?' 

'Ik heb een punaise op de stoel van de meester gelegd.' 

'Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij, Peter?' 

'Ik heb snippers door het raam gegooid.' 

'Oh nou..., dat valt wel mee; geen strafregels!' 

Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en schrammen. 

'En wat doe jij daar?', vraagt de directeur boos, 'Hoe heet jij?' 



'Swen Snippers, meneer.' 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

hoe noem je een hollander die ligt te zonnen? 

een kaaskroket 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De reden waarom ik mijn secretaresse ontslagen heb: 's Morgens werd ik wakker en was 45. 
Alhoewel ik me niet bijzonder goed voelde hoopte ik toch dat mijn vrouw mij gelukkige 
verjaardag zou wensen. Tot mijner teleurstelling zei ze niet eens goedemorgen. Bij het onbijt 
hebben de kinderen mij niet eens aangesproken. Op het werk aangekomen, riep mijn 
secretaresse :"Gelukkige verjaardag". Gelukkig dat ik was dat toch iemand aan mij dacht, 
maar anderzijds was ze de enige. Zelfs de collega's herinnerden zich niets van mijn 
verjaardag. Tegen de middag stelde mijn secretaresse voor om samen een hap te gaan 
eten. Het was het leukste dat men mij al had voorgesteld die dag. Dus zijn we samen een 
apperitief gaan drinken en dan gaan eten. Op de terugweg vroeg ze zich af waarom terug 
naar het bureau te gaan. Het was een mooie dag, dus vroeg ze om bij haar thuis de dag te 
gaan doorbrengen. Eens bij haar aangekomen, bood ze mij een glas aan en zei : "Stoort het 
als ik mij wat relaxer ga aankleden?" Geen twijfel, het ging een zeer interessante namiddag 
worden. Zij stapte haar slaapkamer in, en kwam terug met een grote verjaardagstaart, 
gevolgd door mijn echtgenote, mijn kinderen, mijn baas en enkele collega's. ...en ik, ik zat 
daar in 't salon compleet in mijne flikker. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



PRIKBORD BLAD 
 

 

CONTACTGEGEVENS LEIDING  
 

Oberon Lievens   0497 22 03 69   Bredestraat 161 9920 Lovendegem 

Jacobe Bunck   0494 41 48 62   Beekstraat 44 9940 Wippelgem 

Axelle Baert  0479 72 79 88  Verdegemstraatje 10 9940 Evergem  

Jago Lievens  0475 54 32 20   Bredestraat 161 9920 Lovendegem 

Maxim Gregoir  0478 90 06 80   Gilbert Braeckmanplein 8 Evergem 

 


