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1-3 NOV: JV-WEEKEND

Bekijk zeker je mails en de bijlage in verband
met inschrijvingsstrookje, prijs, locatie...
We maken er samen een GE-WEL-DIG
weekend van.

9 NOV: HALLOWEENTOCHT

Ouija-borden, Kettingzagen, demonen...
Jullie zullen het allemaal tegenkomen. Blijf in
groep, zorg voor mekaar, maar wanneer het
noodlot toeslaat... red dan vooral je eigen
leven!
Start: 19u aan de lokalen
Einde: 21u aan de lokalen 



16-17 NOV: PANNENKOEKENWEEKEND

Haal jullie beste verkooptrucs maar boven en  
breek het record van meest-aantal-
pannenkoeken-verkocht-in-1-keer!
ZA 10u30 tot ...(waarschijnlijk rond 18u)
ZO 9u30 tot ... (waarschijnlijk rond 18u)
!SCOUTSUNIFORM VERPLICHT!

24 NOV: GROEPSSPEL

Vandaag bundelen we nog eens onze krachten en
tonen we dat de JV'S de beste tak is! Zet jullie
beste beentje voor in dit groepsspel en laat ze
maar eens zien tot wat wij in staat zijn!



1 DEC: KAPPERSVERGADERING

Welk kapsalon heeft de meeste producten,
beste kappers, extreemste kapsels...? Krijgt
dit jaar Kapsalon Yvonne de prijs of is
Kapsalon Tony toch de kampioen? Let the
battle begin!

8 DEC: SINTERKLAAS

DE vriend van ieder kind, JA JA hij komt!
Wees dus maar een flinke JV, want de Sint
weet alles... En hij komt niet zonder zijn
Pieten die de leukste en grappigste
opdrachten kunnen verzinnen!



15 DEC:  WERELDRECORDS

Met 20 in een WC-hokje, 50 marshmellow's
in je mond en meer dan 60 wasknijpers op je
gezicht... Moet lukken toch? Wij, JV'S,
kunnen het allemaal!   

20 DEC: FILMAVOND (VRIJDAG)

Aangezien jullie leiding stevig aan het
blokken is, doen we een filmavond! Dus trek
je leukste onesie of pyjama aan, neem je
slaapzak mee en kom gezellige een filmpje
kijken!
START: 19u lokalen
EINDE: 21u lokalen



29 DEC:  KERSTFEESTJE

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year 
START: 19u lokalen
EINDE: 21u lokalen
NIET VERGETEN: Cadeautje ter waarde van
ongeveer 2 euro


