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PROJECT 1
PROJECT
Gezeldchapsspelletjes
GOAL
WINNEN
INFO
Vandaag spelen we goede oude gezelschapspelletjes!
Hopelijk stond ‘eerlijkheid’ op jullie goede-voornemens-lijstje van 2019.. want anders zullen wij jullie moeten verzoeken om terug te gaan naar de gevangenis, zonder langs
start te passeren, en uiteraard geen 200 euro te ontvangen.

PROJECT 2
PROJECT
3e jaarsvergadering
GOAL
Een super vet spel door de 3e jaars
INFO

Vandaag zit de leiding lekker in de zetel met zijn voeten omhoog want onze 2 derdejaars nemen het van ons
over. Zijn jullie ook benieuwd welk vetgraaf spel Thomas en Bent in elkaar zullen steken?
(Ps. @derdejaars: als jullie samen willen komen op
vrijdag om voor te bereiden kan dat zeker! Stuur een
sms’je xx)
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PROJECT 3
PROJECT
Het grote jenga-spel
GOAL
De toren niet laten instorten
INFO
Vandaag spelen we het grote jenga-spel. Benieuwd hoe het in
zijn werking gaat? Kom dan zeker af want het zal geen gewoon
jenga-spel zijn...

PROJECT 4
PROJECT
Quiz
GOAL
Alle vragen juist hebben
INFO
Hopelijk hebben jullie jullie leerstof goed bijgehouden en
zijn jullie op de hoogte van de nieuwste roddels... Vanavond wordt die namelijk getest. Wie zijn de slimmeriken
onder de jongverkenners? We komen het vanavond allemaal te weten op onze quiz!
OPGELET DEZE VERGADERING IS UITZONDERLIJK OP
VRIJDAG!
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PROJECT 5
PROJECT
Winterwandeling
GOAL
Een mooie wandeling met heel de scouts
INFO
Het is weer tijd voor een mooie winterse wandeling te maken in de schone natuur van Waasmuunster. De wandeling begint om 14u op het terrein,
jullie mogen altijd huisdieren en familie meenemen vandaag! Na de wandeling is er nog warme
chocomelk voorzien, komen!

PROJECT 6
PROJECT
Fakkeltocht
GOAL
Je fakkel de hele tocht aanhouden
INFO
Een tocht door het donker, diediediedietie. We zijn
toch niet bang, diediediedietie. We hebben een
fakkel bij, diediediedietie.En dat maakt ons blij, diediediedietie.
Dit lied van Thor - Een tocht door het donker- was
dé favoriete song van jullie leiding in 2006. Beluister
het op YouTube en dan zingen we het vanavond
luidkeels op onze fakkeltocht.
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PROJECT 7
PROJECT
Paralympics
GOAL
Winnen ondanks een beperking
INFO
Aangezien jullie allemaal al een kleine handicap van
jullie eigen hebben, krijgen jullie er vandaag een bij.
De winnaar is degene die de grootste handicap heeft.

WAASMUNSTER

EXTRA INFO

STEEDS VERWITTIGEN AUB!!! Jullie moeten hier allemaal aan werken (dit is ook naar
ouders toe). Er is een heel groot verschil tussen een spel voor 10 man of een spel voor 30
man voorbereiden! Doe dit ook altijd VOOR VRIJDAGAVOND

Altijd in UNIFORM komen!! Dus geen jeansbroeken!
Wij kijken er weer naar uit, tot op de vergaderingen!!
De jongverkennerleiding
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