
Skoeteke JV’s september/oktober 

Beste JV’s, 

Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen na een maandje rust. Het kamp was reuzetof, en 

hopelijk vonden jullie het even leuk als de leiding, Maar nu vliegen we er weer stevig in met 

wat van de leukste vergaderingen die er zijn! 

Derdejaars van vorig jaar, jullie gaan ons nog mogen vergezellen tot de grote overgang 

wanneer jullie givers worden. Maar niet getreurd, wij mogen dan onze nieuwe eerstejaartjes 

verwelkomen bij de JV’s!  

Met een nieuw scoutsjaar, nieuw thema en nieuwe leden, komt ook een nieuwe leidingsploeg. 

Er zijn wat oude bekenden, maar ook een super groep nieuwe JV-leiding. Kan jij al zien welke 

stoere binken dit jaar de lieftallige damesleiding gaan ondersteunen? 

 

Om de leiding dit jaar al een beetje te leren kennen hebben we hier al de totems van 

iedereen gegeven, weet jij welke bij wie hoort? 

 

 Kastanjebronze zelfstandige olifant 

 Afstersunblauwe tevreden kameleon 

 Lavendelpaarse trouwe gnoe 

 Woestijngele betrouwbare koala 

 Avondstonds lila goedhartige wasbeer 

 Citroenmuntgroene levendige steppelemming 



1 september: Vriendjes- en vriendinnetjesvergadering 

Om het jaar goed in te zetten gaan we naar het 

meer van Rotselaar! Nu kunnen jullie zien wat 

voor een toffe leiding dit jaar bij de JV’s staan! 

Als we de scouts nog groter willen maken 

mogen jullie altijd vriendjes of vriendinnetjes 

meenemen. En zo een nieuwe scout in de 

groep te verwelkomen. 

Vergadering start op: Scoutslokalen 

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen   

Tijd: 14-17u              

Bijkomende: Allemaal met de fiets! 

 

 

8 september: rolvergadering 

We gaan vandaag de extreme hellingen van de Middelberg 

overwinnen en aan oogverblindende snelheden naar 

beneden gaan! Dus vergeet allemaal zeker niet iets met goed 

gesmeerde wieltjes mee te nemen. 

Vergadering start op: Tankstation Avia            

Vergadering eindigt op: Tankstation Avia            

Tijd: 14-17u               

Bijkomende: Iets meenemen op wieltjes! 

 

 

15 september: Ruwe spelen  

Om aan te tonen dat we ook zonder de oude 3dejaars nog steeds de stoerste tak zijn gaan we 

nog eens stevig ravotten.  Zeker niet u beste kleren aan doen, want het kan nogal ruig worden! 

Vergadering start op: Scoutslokalen           

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen                            

Tijd: 14-17u            

Bijkomende: / 

 



22 september: dorpspel 

Vandaag is er een super leuk dorpspel 

voorbereid en gaan we heel Wezemaal 

verkennen. Vergeet  dus zeker geen stevige 

schoenen aan te doen. 

Vergadering start op: Scoutslokalen 

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen    

Tijd: 14-17u        

Bijkomende: / 

 

 

29 september: SLD 

Aangezien het zaterdag Scouting Lekker Doen was is er vandaag geen vergadering ☹.         

Meer info over SLD kan je vinden in het algemeen deel! 

 

 

6 oktober: overgang 

Vandaag is de dag gekomen dat we afscheid moeten nemen van onze oudste leden. Maar er 

komt wel nieuw volk bij, de derdejaars welpen van vorig jaar. Om hen in de groep te 

verwelkomen doen we natuurlijk onze grote overgang! 

Vergadering start op: Scoutslokalen           

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen           

Tijd: 10-17u            

Bijkomende: Zeker je slechtste kleren aan doen (en eventueel nog extra meenemen voor de 

mensen die overgaan). Eten wordt in de middag voorzien, dus zeker nog eetgerief meenemen. 

 

 

13 oktober: jongens-meisjes vergadering 

Een echte klassieker onder de vergaderingen. Vandaag splitsen we ons op in twee groepen en 

gaan we elk dingen doen waar we zin in hebben! 

Vergadering start op: Scoutslokalen           

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen                            

Tijd: 14-17u            

Bijkomende: / 



20 oktober: bulk & los vergadering 

Eerst ons vol proppen en er dan alles af zweten, dit is het 

ultieme doel van deze vergadering! Prop je deze middag 

dus maar niet te vol zodat je hier nog net iets meer kunt 

proppen! 

Vergadering start op: Scoutslokalen          

Vergadering eindigt op: Scoutslokalen          

Tijd: 14-17u                

Bijkomende: / 

 

 

27 oktober: Geen vergadering 

Dit weekend glipt de leiding er even tussen uit, dus jammer genoeg geen scouts ☹ 

 

 

 

 

We hopen dat jullie er elk weekend weer zin in hebben, net zoals wij!                                  

JV-leiding  


