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Programma’s september-november 

8/09 Startdag! We VERKENNEN de oude en we JONGVERKENNEN de nieuwe.  13h30-17h 

15/09 Enes enes enes we maken kennis!  14h-17h 

22/09 
PL en HPL weekend! PL en HPL’s worden verwacht op vrijdag 21/09 (vanaf 
18u).  De andere JVG’s op zaterdag 22/09. 
Eerstejaars jongverkenners vergeet je reservekledij niet! 

14h-17h 

29/09 De leiding is op Saamdagen / 

6/10 

Hoop hoop hoop we steunen Levensloop. Afzetten en ophalen aan 
hoofdgebouw van Bloso 
Vergeet niet je medische fiche in te dienen+ €25 te storten voor TW tegen 8 
oktober!! 

18h-21h 

12/10-14/10 Technisch weekend (info zie brief) 19h30-12h 

20/10 
Aight, aight, aight tis filmnight (int bos). Afspreken en ophalen aan het Kasteel 
van Ryckevelde. Breng zeker een dekentje mee, want het kan frisjes worden + 
versnaperingen.  

18h30-21h30 

27/10 Doreen, Charleen, Koleen… Peisn dat etwa ga worden met Halloween 10h-17h 

3/11 MOS VOS KLOS SOS?! we spelen in het bos!! (breng je fiets mee) 14h-17h 

10/11 Doedelzak, doedelzak, doedelzak vanavond is het ouderfeest.  14h-16h30 

17/11 Ieten, ieten, ieten we steken onze lepel in bieten! (Neem een lepel mee) 18h30-21h30 

24/11 
Ein ein ein vandaag reizen we met de trein. Afspreken en ophalen aan het 
voorkant van het station. €5 meebrengen en lunchpakket!  

10h-17h 

   

   

   



 

Beste ouders 

Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij om altijd een 5-tal minuten voor de start van de 

activiteit aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd starten en heeft uw zoon of dochter nog een momentje 

om zijn/haar spullen weg te leggen in het lokaal. 

 

Verder is het ook belangrijk dat uw zoon/dochter elke week in perfect uniform (hemd, das en bij warm 

weer een scouts T-shirt) naar de activiteit komt. Zeker als we op verplaatsing gaan is het heel belangrijk 

dat het zichtbaar is wie we zijn. 

 

Waardevolle zaken zoals Gsm’s, iPod ‘s, etc. blijven beter thuis. Heeft uw zoon/dochter dit wel mee 

vragen wij om deze in het begin van de activiteit af te geven en in het rode kistje te plaatsen. Deze 

krijgen uw kinderen op het eind van de activiteit dan terug. 

 

Als laatste bieden wij op een gewone activiteit een koek en drankje aan. De koeken worden door de 

patrouille leiders voorzien en kosten €0.50. Drankjes (Cola, Fanta en fruit/appelsap) worden door de 

leiding voorzien en kosten ook €0.50. Bij activiteiten waarbij we een ganse of halve dag op verplaatsing 

zijn voorzien wij geen koek en drank maar is het zeker toegestaan om dit zelf mee te brengen. 

 

Scoutsvriendelijke groeten 

De Jongverkennerleiding 


