OKTOBER
GROOT MYSTERIE OP SCOUTS SINT-ROCHUS

Scouts zoekt speurneuzen
3 OKTOBER 2021
Om misdaden op te lossen hebben we een
sterk team van onderzoekers nodig!!
Wil jij ons team versterken? Kom dan zeker
eens langs.
De leiding zal jullie opwachten aan de
scoutslokalen van 14u tot 18u.

Opleiding nieuwe
speurneuzen

Politie vermoedt dat de buit in het bos
achtergelaten is.

10 OKTOBER 2021

17 OKTOBER 2021

Nu ons nieuwe team is samengesteld moeten
we jullie uiteraard op de proef stellen om te
zien wat voor vlees we in de kuip hebben.
Wie zijn de beste speurneuzen?

Na de grote overval die vorige week
plaatsvond in een juwelenzaak te
Halle is de politie nog steeds op zoek
naar de buit. Een anonieme tipgever
zou een verdachte naar het bos
hebben zien vluchten met een rugzak.

De opleiding vind plaats aan de scoutslokalen
van 14u tot 18u.

De politie vermoedt dat de dure
juwelen ergens in het bos verstopt
liggen.

Aangezien het bos erg groot is vraagt
de politie Zennevalei om versterking
aan de jongverkenners van Scouts
Sint-Rochus.
We verzamelen om 14u aan de
scoutslokalen om met onze
speurtocht te beginnen. Vergeet zeker
je speurneus en vergrootglas niet!
Als we de juwelen hebben gevonden
zullen we terugkeren naar de
scoutslokalen om 18u.

De juwelier belooft een prijs aan de
persoon die de gestolen juwelen terug
vindt.

Even rust
15 OKTOBER 2021

Dag van de
jeugdbeweging

Na al dat harde werk hebben jullie wel een
moment van ontspanning verdiend!

22 OKTOBER 2021

De jin heeft een kinderfuif georganiseerd op
vrijdagavond van 19u tot 21u aan de
scoutslokalen.

Vergeet zeker jullie hemd niet aan te doen
naar school!!
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Wie is het?
24 OKTOBER 2021
De politie heeft twee hoofdverdachten voor de diefstal van
vorige week.
Ze hebben geen idee wie van de twee het heeft gedaan.
Volgens mij moeten we nog 1 keer onze handen uit de
mouwen steken om de dief voor eens en voor altijd op te
sluiten!

De ultieme test

Helpen met dit onderzoek kan van 14u tot 18u aan de
scoutslokalen.

30 OKTOBER 2021
Ben jij ook van niets bang?
Dat zullen we zaterdag dan wel eens zien!
Maak je al maar klaar voor een bloedstollende
avondvergadering. Kom maar angstaanjagend verkleed
om je koelbloedigheid te bewijzen!
De heksen en tovenaars verwachten jullie voor de ultieme
test van 19u tot 21u30.
Magische groetjes van:

Jochen, Lukas, Anke en Mats.
Worden jullie ook lid van onze Whatsapp groep? Scan dan de QR-code hierboven!
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