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 1/01 Geen Vergadering
Gelukkig nieuwjaar boys!!

Jullie leiding is nog aan het recupereren
van de 20 gangen menu die we bij de
oma gegeten hebben, maar gelukkig

kunnen jullie 
als goed voornemen voor dit jaar 

 allemaal wet en gebed van buiten leren
;).

wet en gebedvoor dummies

6/01 @ de Roxy
18.30 - 21.00

!!En de oscar voor meest coole, ruige, spannende, sexy
film gaaaaat naaaaar.......!!

ja dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen want deze
gaan we vanavond kijken :)

 

13/01 @ de Joc
uren volgen later

Laat jullie innerlijke casanova maar naar boven komen
( liefst ook niet te veel) want vandaag mogen jullie
jullie beste dansmoves bovenhalen op de tienerfuif,
voor gentlemens onder ons mag er ook een slowke
geplaceerd worden (oefenen met de mama helpt!!). 

 The show must go on!!

22/01 @ den hof
14 - 17

Tis weer de tijd van het jaar , neen niet van de
asperges of bieten maar voor een groot

groepsspel ( joepieee). Vandaag moeten jullie
laten zien waarom jullie jv's en geen welpen
zijn, neem het initiatief en leid je team naar

de overwinning!!



29/01 @ den hof
14 - 17

Vandaag worden wij tijdelijk vervangen door ....
( zoek het zelf maar uit met de tip hier onder).

Tip:
Jezuske is geboren in een bakske vol met stro.
In die tijd waren de bakjes nog goed gevuld.
Natuurlijk heeft dit te maken met de oorlog.

5/02 @ den hof
14 - 17

Het WK is nu toch al even achter de rug, maar nu heeft
Lander gisteren een telefoontje gekregen van de FIFA of
het mogelijk is om een benefit match te spelen op den

hof. Lander zei natuurlijk: "  Ooh das geen probleem, als
Qatar dat kan, kan ik dat ook"

Helaas was hij tijdens de voorbereiding een beetje
verstrooid en heeft hij geen sterspeelers geregeld...
!!Save Lander zijn imago en fix het deze zondag!!

Den hof 2023

12/02 @ den hof
14 - 17

Vandaag mogen jullie jullie stoere kant eens thuis
laten. Wij verwachten namelijk echte gentlemens die

vriendelijk, begripvol en natuurlijk zeer attent zijn
voor de dames.

Vandaag is het valentijn en gaan we de jogi's beter
leren kennen. ( bedenk zeker een goeie openingszin
en diepgaande vragen, volgens Toon is dit het recept

voor een goeie date....).

inpakken
aanpakken
uitpakken



19/02 @ den hof
14 - 17

Na zo een zwoele en emotionele vergadering als
vorige week is het weer tijd voor het echte werk

! 
Vandaag gaan we onze sjor skills nog eens

boven halen en gaan we het meest grave ooit
sjorren. Een icoon zei ooit: " touwtje hier,

touwtje daar en dat is ook weer klaar" - ik zelf ;)

27/02 @ den hof
14 - 17

1 groot mysterie
zorg dat je er bent

Mopje van de dag:

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.


