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25/09 @Den Hof
14-17

JV'S
Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Vandaag gaan we onze nieuwkomers
verwelkomen en testen op hun moed, snelheid

en doorzettingsvermogen.  Be Prepared!!

2/10  Geen vergadering

16/10 @Den Hof
14-17

 
9/10 @Den Hof

14-17

Wij moeten jullie met pijn in het hart
meedelen dat het deze week geen
vergadering is. De leiding gaat dit

weekend de koppen bij elkaar steken om
er een zot jaar van te maken.

Aandacht boys!!
We hebben juist van onze geheime spion te

horen gekregen dat de Chiro en de KSA onzen
Hof willen in nemen. Dit kunnen we natuurlijk

niet laten gebeuren. Daarom zullen we jullie
klaarstomen tot echte Guards van Den Hof.

Haal jullie beste tactieken maar al boven!!

koord naar hier, koord naar daar.  1,2,3 en die
sjorring is ook al weer klaar. Vandaag is het
onze eerste sjorvergadering!! Terwijl onze

1ste jaars omgevormd worden tot sjor-
meesters, zullen de veteranen zich aan een

hoogstandje wagen



23/10 @Den Hof
14-17

Na de zware training van 2 weken geleden
is het tijd om onze vijanden te trotseren.

Zie dat je er bent, geen woorden maar
daden!!

28/10 @Den Hof
20-22

Er gaan al jaren lang geruchten rond dat  er in ons bos
een vreemd wezen rond dwaalt...

Een echte JV wilt dit natuurlijk met zijn eigen ogen
zien. Wees voorbereid op het ergste boys!!

 

contacten:

 Achille: 046827703 
Lander: 0468348607
Toon: 0474817088

Senne: 0494499788
jongverkenners@gmail.com

mopje van de dag

Twee apen zit in het bad. 
Zegt de ene aap: “oe oe oe oe”.

 Antwoordt de andere: “doe er dan wat koud water bij!”



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.


