
 

Jong-givers zijn jullie klaar voor het zotste jaar met de beste 

leiding die de JV’s ooit hebben gekend? 

 

*Enthousiast gejuich* ... Dat dachten wij ook! 

 

Wij gaan dit jaar van start op 3 September! 

 

3 September 2017 
We starten het scoutsjaar zoals het hoort! 

Breng zeker een waterpistool, extra kleding  

en een handdoek mee,  

want we spelen WATERSPELLEKES! 

 

 

 

 

 



10 September 2017 
Zowel de boys als de girls mogen  

hun rok uit de kast halen  

voor de jaarlijkse JV-Highlandgames! 

 

 

 

 

 

17 September 2017 
Wat is het enige nadeel aan boardgames? 

Correct. 

Het bord. 

Daarom doen wij het vandaag zonder bord! 

We spelen levende gezelschapsspelen! 

 

 

24 September 2017 
Vandaag geen scouts , maar niet getreurd!  

Gisteren was het Scouting lekker doen, dus wij zien jullie daar! 

 

 

1 Oktober 2017 
Dit weekend laten we oude JV’s gaan en komen er nieuwe JV’s bij, maar die nieuwe JV’s moeten eerst 

hun plaats verdienen!  

Dit weekend is het OVERGANG! 

De eerstejaars brengen best kleren mee die vuil mogen worden en propere kleren voor erna! 

Iedereen neemt ook eetgerief mee! 

De overgang begint op Zondag 1 oktober om 10 uur! 

 

 

 

 

 



8 Oktober 

Wie is het? Die vraag stellen wij onszelf ook! 

Dat moeten we uitzoeken! Voor diegene die het nog niet doorhebben.. 

WE SPELEN WIE IS HET VANDAAG!  
 

 

 

 

15 Oktober 
Geen scouts vandaag  

Volgende week 2x zo hard aanwezig zijn dus! 

 

22 Oktober 

Een rugzak, stevige schoenen, goed humeur, groentjes en BBQ-vlees! 

Dat is HET recept voor een echte woudloperskeuken! 

We verzamelen om 10:00 aan de scouts en zullen daar terug zijn om 17:00. 

 

 

27-28-29 Oktober 

Jawel dames en heren! Dit is het enige echte JV-weekend! 

Wat is er beter dan 2 dagen non-stop enkel JV’s? NIETS! 

Daarom vertrekken we samen op een fantastich weekendje! 

Onderaan dit Skoeteke vindt je het strookje terug dat wij ingevuld moeten ontvangen! Details over de 

plaats en het uur waar we verzamelen komen later nog! 

 

Het tweede weekend zal doorgaan van 16 tot 18 maart. Schrijf het in de agenda!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het beste JV-weekend ooit! 

De titel zegt al genoeg het jv-weekend zal doorgaan van 27 tot 29 oktober.  

Jullie kunnen jullie JV’s komen terughalen op zondag 29 oktober om 12u. 

De plaats en het uur waarop we verzamelen laten wij jullie weten via mail! 

Gelieve je zo snel mogelijk in te schrijven en op voorhand de som van 20 euro mee te nemen naar de scouts en dit af te 

geven aan iemand van de JV-leiding. Als er nog vragen zijn, stel ze ons gerust! 

Vele groeten, 

De mega super fantastische JV-leiding! 

Zeker meenemen: 

- luchtmatras 

- slaapzak + onderlaken + kussensloop 

- propere kleren (onderbroek, kousen, t-shirt, pull, broek, …) 

- regenjas 

- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek, …) 

- stevige schoenen 

- eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek) 

- zaklamp 

- medicatie indien nodig 

- sis kaart/kids-id 

- goed humeur 

 

Zeker NIET meenemen: 

- snoep 

- elektronica zoals gsm, ipod, ipad, … 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ouder van …………………………………………… geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee op scoutsweekend te gaan van 

27 tot 29 oktober. Hiervoor betaal ik de som van 20 euro. 

Extra 

info:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 


