
Jhoo VK’tjes en ouders! 

Onze vergaderingen gaan door op zaterdag op het heem. Zorg er ook voor  

dat je altijd met de fiets komt.  

ALS GE NIET KUNT KOMEN NAAR DE VERGADERING LAAT DIT ALTIJD WETEN AAN  

DE LEIDING!!!! 

We moeten vanaf nu verder in groepjes van maximum 10 Verkenners. We gaan op voorhand deze 

groepen maken en deze groepen kan je vinden op de site bij “maandplanningen Verkenners” en 

hieronder op de volgende pagina. Deze groepen gaan we proberen elke maand te veranderen zolang 

deze regels gelden. 

 

Zaterdag 6 februari 

We gaan vandaag nog is een stapke in de wereld zetten. Ge hebt al lang genoeg in elle kot gezeten. Zie 

da ge u HEEEEEEL warm en veilig aankleed. We hopen da ge nog weet hoe schoon Lille City is.  

- GROEP 1: om 19u aan het heem, rond 21u ist gedaan 

- GROEP 2: om 20u aan het heem, rond 22u ist gedaan 

 

Zaterdag 13 februari 

Do you wanna be de new Wout van Aert? Come to the scouts om 13u30 and take your stale ros with 

you ehhh. En doe iet werm aan x 

- GROEP 1: om 13u30 aan het heem tot 16u30 

- GROEP 2: om 13u30 aan het grote plein tot 16u30 

 

Zaterdag 20 februari  

Oeps Valentijn is al voorbij, maar uitstel is geen afstel. Wij boenkers fixe onze droomgriet wel op 1,2,3. 

Zaterdag allemaal aan het scoutslokaal en dan fixe we da hie!!  

- GROEP 1: om 13u30 aan het heem tot 16u30 

- GROEP 2: om 14u00 aan het heem tot 17u00 

 

Zaterdag 27 februari 

Het coronaseizoen is bijna gedaan we jagen op onze vrijheid op de baan. Zie da ge goe kunt lopen op we 

pakke elle aan. Vergeet elle stale ros ni want ge gaat het nodig hebben 

- GROEP 1: om 13u30 aan het heem tot 16u30 

- GROEP 2: om 14u00 aan het heem tot 17u00 



 

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de vergaderingen. 

Een stevige linker,  

Elle leiding xxx 

 

 

Belangrijke data:  

KAMP 21 juli tot 31 juli 

 

JV Leiding 2020 – 2021: 
Ben Janssen (takleider)  - 0492855903   benjanssenbe@yahoo.com 
Bjorn Embrechts 
Arno Vanhees 
 
 
 

GROEP 1 GROEP 2 

Tuur Schenk Ferre Sas 

Wannes Vanheulen Nicolas Van Der Elst 

Stan Smeyers Flor Bosch 

Quinten Vanhoof Raven Van Noten 

Korneel Verhestraeten Ruben Van Den Broeck 

Daan Pluym Wout Pluym 

Thiebe Mertens Lucas Luyckx 

Door Weyers Stan Lavrysen 

Jonas Duerinck Seppe Raeymakers 

Ron Wynants  
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