
Skoeteke JV maart-april  
 

Beste JV’s,  

 

Dit is al het voorlaatste skoeteke van het jaar! Dat wilt zeggen dat we de lente ruiken en het 

scoutskamp alsmaar dichterbij komt! Hier onder nog een aantal topactiviteiten en leerrijke 

zondagnamiddagen zodat we er weer twee maand tegenaan kunnen!  

 

Groentjes,  

 

De JV-leiding  

 

Zondag 3 maart  
OMG het IS LEIDINGSWISSEL! Leer vandaag even de leiding van de andere takken kennen. We 

moeten jullie wel al op voorhand waarschuwen: niemand is zo tof als jullie eigenste JV-LEIDING! 

Verzamelen op locatie: scoutslokalen  

Einde op locatie: scoutslokalen  

Tijd: 14-17u  

Extra: / 

 

 Zondag 10 maart  
We hebben al heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen bij de JV’s dit jaar! En daar mogen er 

zeker nog een paar bij! Vandaag doen we VRIENDJES EN VRIENDINNETJES vergadering! Dit is het 

perfecte moment om je vrienden van op school of elders te overtuigen om naar de scouts te komen! 

Verzamelen op locatie: Scoutslokalen 

Einde op locatie: Scoutslokalen  

Tijd: 14-17u  

Extra: /  

 

Zondag 17 maart  
GANSE DAG Het kamp is in zicht! Het zou super tof zijn moesten we hier wat centen voor verdienen 

zodat we leuke activiteiten kunnen doen en een frietje kunnen eten op twee/drie-daagse! Vandaag 

gaan we dus geld verdienen! Hiervoor trekken we een hele dag uit! We verklappen nog niet hoe we 

ons geld gaan verdienen, maar wees zeker: Dit is een vergadering die je niet wilt missen!  

Verzamelen op locatie: Scoutslokalen  

Einde op locatie: Scoutslokalen  

Tijd: 9-18u  

Extra: /  

 

Zondag 24 maart  
:’( :’( :’( Vandaag is het helaas geen scouts want jullie leiding is er zelf op uit getrokken. Zelf 

buitenspelen dus!  

 



Vrijdag 29 tot Zondag 31 maart  
HOU ALLEMAAL DIT WEEKEND ZEKER VRIJ WANT DIT WORDT WEER EEN LITTTTTT JV WEEKEND!!!!! 

Meer info volgt nog via mail en briefje.  

Tijd: Vrijdagavond 20u tot zondag 12u 

Extra: meer info volgt nog 

 

Zondag 7 april  
We doen nog eens een toffe kookvergadering! Op scoutskamp moeten we immers onze eigen 

maaltijden koken op het houtvuur. Laat die Jeroen Mues in jezelf maar los!  

Verzamelen op locatie: Scoutslokalen  

Einde op locatie: Scoutslokalen  

Tijd: 14-17u  

Extra: Breng €2, een snijplankje en een pattatenmesje mee  

 

Zondag 14 april 
Vandaag is het weer eens een verrassingsvergadering!!!! Maak jullie klaar voor het onvoorspelbare  

Verzamelen op locatie: Scoutslokalen 

Einde op locatie: Scoutslokalen  

Tijd: 14-17u  

Extra: / 

 

Zondag 21 april  
PASEEEEENNNN, vandaag is het geen scouts maar kunnen jullie paaseieren rapen in jullie eigen tuin 

🙂 tot volgende week!  

 

Zondag 28 april  
We trekken er op uit vandaag! We gaan ons amuseren in het provinciaal domein van Kessel-Lo! 

Verzamelen op locatie: Parking 2 van het Provinciedomein (Beemdenstraat)  

Einde op locatie: Parking 2 van het Provinciedomein (Beemdenstraat)  

Tijd: 13u45-16u45  

Extra: / 

 

 


