
Skoeteke JV september-oktober 
Liefste JV’s, 

Wat een topkamp was me dat! We hopen dat jullie er evenveel van hebben genoten als de leiding! 

Na een maandje gemis wordt het eens dringend tijd dat we weer afspreken. We gaan er dit 

scoutsjaar weer stevig invliegen met de coolste weekends en tofste activiteiten!  

De derdejaars van vorig jaar zeggen we gelukkig nog niet direct vaarwel, zij blijven nog tot voor de 

overgang gezellig bij ons. Zoals elk jaar zullen we ook onze nieuwe eerstejaars verwelkomen op de 

overgang. Niet alleen nieuwe leden, ook nieuwe leiding brengt dit gloednieuw scoutsjaar. We gaan 

natuurlijk niet verklappen wie jullie leiding gaat zijn. Maar wat we wel al kunnen zeggen is dat het 

ongelofelijk topteam is, met sommige nieuwe- en sommige bekende gezichten.  

Om een klein tipje van de sluier te lichten zullen we onszelf even beschrijven aan de hand van een 

pizza. 

Leiding 1: Pizza Fungi  

Leiding 2: Pizza 4Kazen X Salami 

Leiding 3: Pizza Calzone (zonder champignons)  

Leiding 4: Pizza Vegi met extra pepers 

Leiding 5: Pizza quattro stagione  

Leiding 6: Pizza BBQ chicken  

Leiding 7: Pizza Hudo, extra olijven 

Zoals je hierboven ziet zijn we een zeer veelzijdige leidingsploeg met veel beleg en pit. 

2 september 

      
     
Spannenddd! Vandaag zien jullie wie jullie nieuwe leiding wordt!  
Niet alleen dat, ook welke nieuwe leden de slimste beslissing uit hun leven maken en zich bij de 
scouts aansluiten. Omdat wij geloven in het motto ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugde’ doen we 
vandaag vriendjes- en vriendinnetjesvergadering! Neem dus allemaal zoveel mogelijk mensen mee 
die ook naar de scouts willen komen! Het ultieme doel is natuurlijk om iemand mee te nemen die 



ook voor de rest van het jaar en de jaren daarna naar de scouts komt, een nieuw lid! Omdat het nog 
goed weer is (hopelijk) gaan we naar het meer.  
 
Verzamelen op locatie: Scoutslokalen 
Einde op locatie: Scoutslokalen 
Tijd: 14-17u  
Extra: Iedereen komt met de fiets! 

9 september  
 

We hebben de klassiekers absoluut niet voor het einde gespaard! Vandaag splitsen we ons op in 
twee (of meer, op aanvraag) groepen. We doen die goede oude jongens-meisjesvergadering! We 
moedigen jullie ook vandaag, eigenlijk elke week, aan om nieuwe leden mee te brengen!  
 
Verzamelen op locatie: Scoutslokalen  
Einde op locatie: Scoutslokalen 
Tijd: 14-17u  
Extra: / 
 

16 september 
Breng alles wat rolt mee vandaag! We doen rolvergadering!  Samen scheuren we naar beneden op 
de middelberg.  
 
Verzamelen op locatie: Avia Tankstation op de Aarschotsesteenweg tussen Wezemaal en Gelrode  
Einde op locatie: Avia Tankstation op de Aarschotsesteenweg tussen Wezemaal en Gelrode 
Tijd: 14-17u  
Extra: Neem iets op wieltjes mee! 
 

23 september 
Geen scouts vandaag!  

Jullie zijn wel allemaal welkom op Scouting Lekker Doen op zaterdag 22 september! Voor de details 

kan je terecht in het algemene deel. 

30 september 
We nemen afscheid van onze oudste leden en verwelkomen de nieuwe eerstejaars! De derdejaars 
welpen van vorig jaar laten we vandaag overkomen. Natuurlijk hoort er een overgang bij om de  
eerstejaars in te lijven bij de beste tak van de scouts!  
 
Verzamelen op locatie: Scoutslokalen  
Einde op locatie: Scoutslokalen 
Tijd: 10-17u  
Extra: Doe vandaag zeker je slechtste kleren aan. Eten ’s middags wordt door ons voorzien. Neem je 
eetgerief mee. 
 



7 oktober 
Trek die geruite gordijnen bij de bomma maar van de muur: we doen Highlandgames vandaag en jij 

hebt een schotse rok nodig! Vandaag zullen we zien wie van de JV’s het sterkst is. Zowel de jongens 

als de meisjes zullen voor deze felbegeerde titel strijden. 

Verzamelen op locatie: Scoutslokalen  
Einde op locatie: Scoutslokalen 
Tijd: 14-17u  
Extra: /  
 

14 oktober 
Nu de eerstejaars er volledig bij horen is het nog eens tijd om de bossen in te trekken. We doen een 
ONGELOFELIJK TOF BOSSPEL!  
Verzamelen op locatie: Parking Wijngaardberg aan Aarschotsesteenweg 
Einde op locatie: Parking Wijngaardberg aan Aarschotsesteenweg 
Tijd: 14-17u  
Extra: /  
 

19-21 oktober 
JV WEEKEND! Schrijf dit alvast in je agenda want een JV weekend wil je absoluut niet missen, meer 

info volgt eind september via mail en een briefje.  

28 oktober 
Geen scouts vandaag! De leiding trekt er zelf op uit!  


