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Wie zijn wij?
Ewout Janssens A.K.A Bertrand
0472 28 57 59
Als enige zus tussen 3 broers weet Bertrand haar plan
wel te trekken, dus kom maar op met die JV’s. Nagels
lakken met bijtend zuur of oorbellen prikken met een
veiligheidsspeld? Deze melkwegwitte creatieve bij is er
helemaal klaar voor.
Karel Konings A.K.A Sjarel
0479032539
Deze ruige gast die reeds ervaring heeft als
welpenleider enkele jaren terug houdt van sport en
spel. Als oudste zoon, ook wel ‘kopergele serene
boomklever’ genoemd, staat hij klaar om stevig te
rollebollen met de JV’s. U weze gewaarschuwd!
Lucas Van de Putte A.K.A Jefke
0473 37 39 24
De baby (koosnaam: savannegroene ontspannen
bosmuis) maar ook de meest ervaren van het gezin zal
dit jaar mee de JV’s onder handen nemen. Ik ben
helemaal klaar om jullie de kneepjes van het scoutsvak
aan te leren.
Cas Daenens A.K.A Jeanke
0498 97 71 92
Deze “marmerblauwe goedmoedige kaketoe” is na een
jaartje welpen klaar om met de grote jongens te ravotten.
Hij staat altijd open voor een potje voetbal of een vette
battle maar kom achteraf niet wenen als jullie verliezen.
Tinne Sauer A.K.A Kitty
0491 91 52 50
Deze alleenstaande moeder van drie rebelse zonen en een
lieve dochter wordt ook wel eens ‘’honinggroene
ambitieuze amazone’’ genoemd. Jammer genoeg zal ze het
eerste semester niet bij ons zijn, omdat ze als
Erasmusstudent Wenen onveilig zal maken. Maar wees
gerust, ze kijkt er al enorm naar uit om jullie in februari te
ontmoeten!

Als er vragen zijn of als jullie iets willen melden, kunnen jullie ons altijd spreken
voor of na de vergaderingen. We zijn ook steeds bereikbaar op ons emailadres:
jong-verkenners@scoutsherent.be.
Verder is de groepsleiding bereikbaar op groepsleiding@scoutsherent.be

Uniform
We verwachten de jv’s elke week in piekfijn uniform! Zorg dus steeds dat je
jouw scoutshemd, das en groene broek draagt. Je schrijft best ook overal je
naam in, want na de vergadering blijft er vaak iets liggen.

Praktisch

We spreken elke zondag af om 14u aan de Witte Villa
(Kouterstraat 92 B) met de fiets, tenzij anders vermeld in
het boekje.
Belangrijk: zorg dat je fiets steeds in orde is en dat het
voor- en achterlicht werkt. Neem ook steeds een fluohesje
en helm mee!
De vergaderingen zijn gedaan om 18u, dit is anders dan bij
de welpen!
Als je eens niet kan komen, laat dit dan weten via de JVmail aan Ewout! Zo weten wij op voorhand hoeveel jv’s we
kunnen verwachten.

Lidgeld & vieruurtjes
Jullie krijgen uiteraard ook elke week een lekker koekje en drankje. Hiervoor
vragen we jullie om €47 te storten op BE41 0636 0825 5410 op naam van Arne
Van den Broeck met vermelding: naam van de JV + lidgeld en vieruurtjes JongVerkenners. Dit bedraagt dus het lid- en vieruurtjesgeld.

Beloftetekst
Kader deze zeker in op jullie kamer zodat jullie deze 3 strofe’s nooit vergeten!
Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep.
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds & morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien

Planning

22/09 Openingsdag
30/09 Eerste week overleefd zonder mama whoooowww
07/10 Jeanke wil miljonair worden
14/10 Vandaag zoeken we uit wie in het gezin het meeste spieren heeft
21/10 Vandaag gaat het gezin op bezoek bij de oma het is Kikkerdag (info volgt)
26-28/10 Mama is weg, nu kunnen we heel het weekend ravotten
(Scoutsweekend)
04/11 Sjarel komt per ongeluk in de criminaliteit terecht helpen jullie hem er
uit te geraken.
11/11 GSM verslaafde Bertrant krijgt eindelijk haar zin
18/11 aangezien dat mama er niet is zullen we maar elders gaan eten (Eetfeest)
25/11 dringend tijd dat we leren vuilbakken sorteren (Milieuproject)
30/11 Jefke heeft bang van de oude man met de witte baard, maar de
chocolade vind hij wel lekker (Sint)
09/12 wij denken aan jullie examens (Vrije vergadering)
16/12 wij denken nog altijd aan jullie examens (Vrije vergadering)
21/12 Het gezin viert kerstmis graag met veel volk (Kerstfeestje)
30/12 Het gezin bereid zich voor op Nieuwjaar (Geen vergadering)
06/01 Een zware periode teistert het gezin (Geen vergadering)
13/01 In het gezin hebben ze ook examens, info volgt
20/01 De zware periode blijft aanhouden (Geen vergadering)
27/01 In het gezin hebben ze nog altijd examens, info volgt
03/02 Het gezin is gaan skiën (Geen vergadering)
10/02 Bertrand heeft een lief wie oh wie is het?

Kamp
Wij gaan van 14 tot 24 juli op kamp! Schrijf deze data alvast in jullie agenda.
Meer info volgt later.

