
boekje 3 

 

 
(sjorconstructie, made by and for jongverkenners)  

 

  

  



Voorwoord 
Dag jongverkenners, mama’s en papa’s, 

  

Het 3e en voorlaatste boekje is weer hier. Er zijn nog veel super leuke vergaderingen die 
klaarstaan voor jullie zondagnamiddagen. De vergaderingen zijn zoals vorige week van 2 tot 
5 uur. 

Op zaterdag 22 februari is het onze quiz die terugkomt dus voor de ouders (want de quiz 
gaat iets te moeilijk zijn voor de jongverkenners) die heel graag quizzen, zeker inschrijven 
voor deze topquiz. 

21 maart is ons jaarlijkse spaghetti avond waar jullie allemaal kunnen genieten van een 
heerlijke spaghetti en leiding die jullie heel de avond zal bedienen. Allemaal zeker komen 
om te zien wat er dit jaar allemaal aanwezig is. 

Om de periode van dit boekje te eindigen hebben we nog BUITENLINGEN! Een weekend 
met alle takken waarbij we veel activiteiten gaan doen en plezier gaan hebben met al onze 
jongverkennervrienden. Zeker komen dus en inschrijven vanaf de uitnodiging verzonden 
wordt. 

Hierbij wordt het voorwoord van dit boekje ook weer afgesloten. We hopen dat jullie nog 
steeds evenveel (of meer) zin hebben om naar de scouts te komen en dan zien we jullie op 
de volgende vergaderingen. 

  

Veel linkers en rechters, 

De jongverkennerleiding 

   



De vergaderingen 
16 februari: valentijnsvergadering: Jullie mogen allemaal jullie innerlijke playboy naar boven 
halen bij deze vergadering waar de liefde in de lucht hangt. Met welk meisje zullen jullie 
deze vergadering naar huis gaan??? 

23 februari: koningsvergadering: In deze vergadering gaan we te weten komen wie het best 
kan heersen, en wie er sterk genoeg is om op nummer 1 te staan. 
Breng alvast jullie sterk humeur mee en alles komt dik in orde. 

1 maart: paralympics: Vandaag gaan we veel sporten beoefenen maar dan wel op een heel 
vreemde manier. Zeker komen dus  

8 maart: expeditie robinson vergadering  

15 maart: zekergeensjorvergadering: soort kookvergadering. Of jullie nu topchefs zijn of niet 
kunnen koken (zoals sommigen van de leiding) kom zeker af want het eten dat jullie 
vandaag gaan maken zal om nooit te vergeten zijn. 

21 maart: spaghettiavond: Vandaag mogen jullie en de familie overheerlijke spaghetti komen 
eten met leiding die jullie heel de avond zo vriendelijk mogelijk zal bedienen. 

22 maart: geen vergadering aangezien we alles aan het opruimen zijn van de super leuke/ 
lekkere spaghetti avond. 

29 maart: stadsspel: Vandaag maken we Gent onveilig. Zeker komen want het zal weer een 
superleuke vergadering worden. We spreken af aan het brielken om een uur dat later nog 
doorgegeven zal worden en komen terug op een uur dat later nog doorgegeven zal worden. 

3-5 april: buitenlingen: bereid jullie maar al voor want dit zal weer een super leuk weekend 
worden waarbij we een tal van leuke activiteiten gaan doen en het begin van de 
paasvakantie zullen inzetten. De officiële uitnodiging zal nog volgen via mail maar hou de 
datum zeker al vrij 

  

  

   



Prikbordblaadje 
 

Wanneer? Wat? Waar? Hoelaat? Extra? 

16 februari valentijnsvergadering scouts evergem 14:00-17:00 / 

23 februari koningsvergadering scouts evergem 14:00-17:00 / 

1 maart paralympics scouts evergem 14:00-17:00 / 

8 maart expeditie robinson scouts evergem 14:00-17:00 / 

15 maart zekergeensjorvergadering scouts evergem 14:00-17:00 breng 2-3 
ingredienten mee 

21 maart spaghettiavond (zie mail) (zie mail) mail komt nog 

22 maart geen vergadering / / / 

29 maart stadsspel brielken (tramhalte) (zie mail) mail komt nog 

3-5 april buitenlingen scouts evergem (zie mail) inschrijven op 
voorhand 

 

 

 



moppen, grappen en grollen 
 

  

  

 

 
 


