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5/03 @ den hof
14 - 17

Welke pokemon is dit??????
pokédex: Ditto, de transformatie pokemon. Als

Ditto op zondag vergadering moet geven kan het
zijn dat hij plots veranderd in een ander persoon. 
Kom deze zondag zeker af om te kijken in welke

leiding wij veranderd zijn!!
 

12/03 @ den hof
14 - 17

Willen wij op kamp? 
Nou en of!!!!!

Gaan wij daarom ontbijtpakketten verkopen?
Nou en of!!!!

Kom ik zondag?
Nou en of!!!!

Ga ik een prijs winnen?
Nou en of!!!!

 
 

19/03 @ den hof
14 - 17

!!I wanna be the very best, like no one ever was
To catch them is my real test

to train them is my cause!!
 

Vandaag worden jullie echte pokemontrainers en gaan
geen enkele battle uit de weg, dit in de grootste

wildernis van Temse (ook wel het park genoemd...)
be there or be a bangerik!!

 
 
 



26/03 geen vergadering
Pieter post, pieter post, met zijn koets brengt hij

deze keer geen post!!
 

Vandaag gaat de leiding jullie ontbijtpakketten
rondbrengen in hun racewagens. Wie weet staan
we ineens voor je deur met het lekkerste ontbijt

ooit ;)

2/04 @ den hof
14 - 17

Mannen!!
Jullie hebben bewezen dat jullie jullie strepen

hebben verdient als "Guards van den hof".
Het is tijd voor het grotere werk, vandaag zullen

jullie het wapen moeten hanteren als nooit te
voren en een tacktiek opstellen waar al Achilles

zijn haar van uit valt (en hij heeft er veel)
We verwachten je. 

PS: Wie wil mag thuis een schild maken, wie weet
helpt het...

7/04 @ den hof
20-22

Na de (hopelijk) succesvolle training van vorige
week is het ook weer eens tijd voor die sluipskills

te controleren...
 

Temse is burning boys, LET'S GO!!!



16/04 geen vergadering

Jullie leiding gaat dit weekend op bijscholing bij Bob De
Snoeier om vervolgens ons net niet dood te werken op

den hof. 
helaas door het werkweekend is er geen vergadering :( .
Maar niet getreurd, je kunt nu de de mama of de papa

eens helpen in de tuin.  
(helpt altijd als je erna iets nodig hebt van mama en/of

papa)

23/04 groepsuitstap

joepieeeee!!!
Het is weer zo ver, we gaan met zen alle op stap!!
wordt het Plopsaland of Pairi Daiza offff Walabi?

Wie zal het zeggen...
info volgt!!

28/04 - 30/04 
Weekend

Het heeft dan toch mogen zijn, het moment dat de
patrouilles worden bekend gemaakt, de zotste quiz

wordt gespeeld, het graafste nachtspel wordt gespeeld,
de graafste film ( op cars na) wordt gekeken. De

periode dat we we een heel weekend samenleven maar
ons vooral rot ammuseren...
WE GAAN OP WEEKEND!!!

meer info volgt



POV: Senne terwijl hij de ontbijtpakketten rondbrengt

mopjes van de maand:

contacten:

 Achille: 0468277030 
Lander: 0468348607
Toon: 0474817088

Senne: 0494499788
jongverkenners@gmail.com



Wet:
Wij zijn jongverkenners,
Wij wagen het avontuur,
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samenwerken en beslissen
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik al eens de eerste stap,
Ik help graag waar ik kan,
Ik wil winnen en kan verliezen,
Ik respecteer wat waardevol is :
De mens, de natuur en het materiaal,
Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen.

gebed:
Heer jezus,
wij zijn blij hier samen te zijn,
wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken:
de schoonheid van de natuur,
de spanning van de tocht,
de fijne momenten rond het kampvuur.
Wij durven u vragen:
help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,
meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.


