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Max
Naam: Max Heyndrickx, maar op de scouts noemen ze mij

vaak Bikkel.
Aantal jaar in leiding: 3e jaar (1x kapoenen en 1x welpen)

Mijn totem is Testudo.
Lievelingseten: spaghetti carbonara

Levensmotto: Als je niet moet uitbuiken heb je nog niet
genoeg gegeten!

Warren
Naam: Warren Vanachter

Ik geef 3e jaar leiding(1x welpen en 1x kabouters).
Totem Gulhartige Khulan.

 Lievelingseten: alles uit Italië, maar een goed pak friet met
mayonaise kan ook altijd smaken

Levensmotto: "Beter 1 Pokémon in de hand, dan 10 in de lucht.

Unai
Naam: Unai Foubert

Leidingservaring: 1 jaartje kapoenen en 1 jaartje welpen
Totem: Dynamische Flamingo 

Lievelingseten: pastaschotel met gehaktpokeballen 
Levensmotto: T’is niet moeilijk t’is gemakkelijk… t’is een hobby



Naam: Pauline Langhendries 
Leidingservaring: 2 jaar kabouters en 1 jaar jonggidsen

 Totem: Ferme spreeuw
 Lievelingseten: Ikea balletjes!!

 Levensmotto: goeiemorgend deze morgend,elke morgend

Naam: Lotte Soetens
Aantal jaar leiding: 2x kapoenen

Totem: Pure Lori 
Lievelingseten: Poke bowl 

Levensmotto: Het is niet erg om in iemands
Schaduw te staan, zo verbrand je tenminste

niet.

Naam: Flore Voet
Aantal jaar in leiding: 3e jaar (1x

kabouters en 1x welpen) 
Totem: solide torenvalk
Lievelingseten: kipkipkip

Levensmotto: laat die voeten elkaar
ontmoeten

Naam: Lander van Houte
Aantal jaar in leiding: 6e jaar
Totem: parmante spitsvogel

Lievelingseten: worst in de biersaus
Levensmotto: hoe vettiger hoe prettiger

Lander

Flore

Lotte

Pauline



zaterdag 10/09 - 13:00 tot 17:00

Yeeees de start van een nieuw scoutsjaar!!! Zoals jullie
weten is het overgang, maar moeten jullie op de woeling
ook een handje helpen samen met jullie leiding!! Verdere

info volgt nog. Catch you on the flippity flip

zondag 18/9 - 14:00 tot 17:00 

Een klassieker deze week; puttengraaf spel.
Haal de sterkste diglett in je naar boven en

misschien graaf jij wel even snel een put in de
grond! Later skater

zondag 25/09 - 14:00 tot 17:00

Deze week....vuilmaakvergadering!!! Doe dus
kleren aan die extreem vuil mogen worden!!

Tip voor de ouders: leg een vuilzak in de
auto klaar. Bye bye butterfly



zondag 02/10 - 14:00 tot 17:00

W-day wat is dat?? Kom maar af en ontdek het samen
met ons! Vandaag speelt de leukste dag in Blauwendael

van het jaar zich af. See you soon raccoon

vrijdag 07/10 tot zondag 09/10

Test jullie matjes allemaal nog eens
want het is tijd voor ons eerste

weekend!!! De weekendbrief met
extra info volgt nog :) Out to the door,

dinosaur

zondag 16/10 

Geen vergadering vandaag! De
leiding is zelf op weekend

vandaag. Give a hug, ladybug



zondag 23/10 - 14:00 tot 17:00

Ti-ti-tidididi techniekenvergadering!
Vandaag leren jullie de belangrijkste

scouts-skills!! We hebben zelfs een gast!!
Tootle-loo, kangaroo.

 

zondag 30/10 - 14:00 tot 17:00

Vandaag is het....smokkelspel!! Oefen
thuis al eens met een snoepje, op de
scouts is het tijd voor het echte werk!

Be sweet parakeet

De woeling 10/09
Spaghettiavond 22/10

Brunch 20/11
Winterwandeling 12/02

Streekbierenavond: 11/03

Belangrijke data



Voila! Dit was het eerste spiespunt. Als er nog vragen zijn kunnen jullie ons
altijd bereiken via jongverkenners@scoutswaasmunster.be of via whatsapp,

waar jullie ook onze gsm nummer kunnen vinden.

Graag altijd verwittigen voor vrijdag moest je niet
kunnen komen. We verwachten van de jongverkenners

een perfect uniform tijdens alle vergaderingen!
Een stevige linker

de jongverkennerleiding!


