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Er was eens een Jv die er van droomde om 24u op de
scouts te leven, samen te eten ( en af te wassen), samen

de nacht te trotseren en zich vooral kei hard te
amuseren. 

Ik denk dat deze jv nog lang en gelukkig gaat leven…
(zie de uitnodiging voor alle info)

 

6/11  @Den Hof
14-17

Trek jullie vuilste kleren maar al aan want
vandaag sliden we van elke modderbaan. Ik
hoop dat jullie er een beetje klaar voor zijn
want deze vergadering wordt er eentje om

nooit te vergeten!!
 

P.S. er komt een special guest

12/11 - 13/11   
 @Den Hof

17-17

19/11  
geen vergadering

Jullie leiding worden de mannen die de lichten in de gangen
doen branden , niet de klinken repareren maar wel

kerstrozen gaan aansmeren. 
Helaas is het daardoor geen vergadering deze zondag maar
niet getreurd wie weet staan we plots voor de deur met een

bloemetje 😉
 



27/11  @Den Hof
14-17

Na een week te rusten is het tijd om er weer eens goed
in te vliegen!! 

Maar er is nog meer leuk nieuws, jullie mogen vandaag
allemaal iemand meenemen

 (vriend van op school, sportclub, familie,….)
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!

 

2/12  @Den Hof
20-22

Vandaag spelen we het graafste nachtspel ooit gemaakt:
Temse is burning!!

Vandaag gaan jullie zowel snelheid als tactiek nodig hebben
om de overwinning te pakken. Bereid jullie maar voor op

een avond vol spanning en twijfel….
 
 

mop van de maand:



9/12  @zwembad van beveren
(uren laten we nog weten!!)

BOMMETJEEEEEEE!!! 
Trek jullie coolste zwembroek maar aan want vandaag gaan
we een plonske placeren in het zwembad van Beveren. Kijk

eens lief naar de mama en papa met de vraag of ze jou daar
willen afzetten en dan komt het allemaal goed. 

(voor degene bij wie het niet meteen lukt: zie handleiding
eind sprokkel om nog schattiger te kunnen kijken)

 
P.S. vergeet geen handdoek, wij hebben van horen zeggen

dat je van zwemmen nat wordt.
 

17/12  @Den Hof
20-22

Party  Party!! Vandaag mogen jullie jullie beste dansbenen
boven halen om de dansvloer te veroveren. 

Neem ook een cadeautje mee (max €5 -> secret santa) en
iets van snacks zodat deze avond uitmondt in het zotste

kerst feestje ooit!!
 

25/12  
geen vergadering

Merry Christmas boys, 
vandaag gaat jullie leiding een 20 gangen menu eten bij de

oma dus is het helaas geen vergadering.
 



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.



handleiding
schattig kijken:
1)  Hoofd schuin 
2)  onderlip beetje naar beneden 
3) Ogen groot maken 
4) Oefenen in de spiegel 

Contacten:
 Achille: 046827703 
Lander: 0468348607
Toon: 0474817088

Senne: 0494499788
jongverkenners@gmail.com


