Jonggivers
Ey gesten alles kids? U al goe geamuseerd? Hoe wast het weekend? Wie is echt wel de
leuskte leiding? Waren de vergaderingen cool? Hoe ist op school? Wast lekker eten
vanmiddag? Hebde goe geslapen? Is het inproduct van twee vectoren kleiner of gelijk aan
het product van de normen van deze twee vectoren? Hoeveel delta-V heeft men nodig om
Pluto te bereiken? Uit welk scandinavisch land was Hemlet afkomstig? Weten jullie nog wat
er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden? Anders hier een herhalingske;

Wist je datjes:
● Lennert graag al eens een meisje zoent
● Julie haar blokjes er af zijn en haar tanden nu kei mooi en wit zijn
● Mare kei mooi en goed kan zingen
● Casper al eens graag een ei op zijn hoofd kapot slaat
● Jullie veel te graag op ruiltocht gaan
● Brecht echt wel heel groot is
● Simone stiekem Italiaanse roots heeft
● Suruchi en Lara stiekem zussen zijn
● We een kei cool nieuw spel hebben ontdekt
● De vergadering met de jinners kei tof was
● Het weekend LIT was
● Jullie nu allemaal weten wat High School Musical is en het kei mooie muziek vinden
ja sowieso geef maar toe
1 December (19-22u) Sinterklaas
Zijn alle jv’tjes wel braaf geweest dit jaar??!! Dat komen we vandaag te weten!!! Want de
Sint komt langs op de scouts!! Bereid je dus maar voor
als je niet braaf was dit jaar!! Dit is de eerste
vrijdagavond-vergadering, nog even herhalen: op vrijdag
verwachten we jullie van 19u-22u!
8 December (19-22u) Casinovergadering
Er zitten wel wat stoere mannen en vrouwen bij de leiding
die al graag eens een gokje wagen, maar wij denken dat
jullie dat misschien ook wel durven! Staat het geluk
vanavond aan jullie kant??? Bewijs het maar en probeer
maar te winnen tegen jullie coole leiding!
15 December (19-22u) Cinema-avond
Niets leuker dan op een koude avond in een warm lokaal naar een film kijken! Dat is precies
wat we gaan doen, we toveren ons lokaal om tot een ware cinemazaal waar we naar een
keicoole-gekke-fantastisch-hilarische film gaan kijken! Maar er is nog iets leuker dan dit! Hoe

leuk zou het zijn als dit alles kan in een warme onesie???!!! Breng dus zeker jullie onesie
mee zodat jullie tijdens de film lekker warm hebben!
22 December (19-22u) Kerstfeestje
HO HO HO, binnen 3 dagen is het zover, dan is het weer Kerst! Maar wij vieren dit graag
wat op voorhand, dus we organiseren een kerstfeestje!! Bij Kerst hoort natuurlijk ook lekker
eten, neem dus allemaal iets lekkers mee van thuis en vergeet je kerstmuts
niet!
29 December (19u-22u) Masterchef vergadering
Kan er eigenlijk iemand van jullie al een beetje koken? We zullen dat
vandaag eens testen. Breng uwen spatel enzo mee en ook u
lievelingsrecept! We doen een heuse cook-off en wie wint is onze favoriete
JV voor een week.
5 Januari (19u-22u) nieuwjaarsfeestje
GELUKKIG NIEUWJAAR IEDEREEN! Omdat het ondertussen al 2018 is en we dus
opnieuw allemaal een jaartje ouder zullen worden dit jaar is het tijd voor een feestje! Doe
dus allemaal jullie mooiste pak aan of sjiekste kleedje want het is parteyy timee!!
Misschien zijn er wel zo wa snacks enzo…

12 Januari (19u-22u) H²O-vergadering
PLONSSSSSS!!! Opgelet! Vandaag gaan we gaan zwemmen!
Info volgt via WhatsApp en mail.
19 Januari (19u-22u) Skivergadering
Kweet niet hoe het zit me jullie maar wij gaan al eens graag gaan skiën. Dit jaar is het er
jammer niet van gekomen. Omdat wij kei slim zijn hebben we bedacht dat we als wij niet
konden gaan skiën dat we dan maar de skivakantie naar ons brengen. Oefen maar alvast
want op het einde van de vergadering is het een race!! PS: Lara is de beste skiër van de
leiding XOXO
26 Januari (19u-22u) Schaatsen
Breng u knielappen en elleboogbeschermers maar mee want vanavond gaan we gaan
schaatsen!
Info volgt via WhatsApp en mail.
2 Februari (19u-22u) Geen vergadering
Geen vergadering. Na lang zwoegen en zweten achter onze bureaus heeft jullie leiding deze
week vakantie! We zijn dus waarschijnlijk met zen allen op reis! We zullen eens aan jullie
denken 😉 😉

11 Februari (14-18u) ‘Merica-vergadering
Vandaag gaan we echte patriots zijn! We stappen op een vliegtuig en gaan richting de
States. We bezoeken New York en gaan eens langs in Tennessee. Leer maar alle 50 staten
van buiten!

18 Februari (14-18u) Bendevergadering
We weten eigenlijk al een tijdje dat er in de jv-groep wel stoere dames en stoeren binken
zitten! Maar bewijs dit vandaag eens!!! Bendes zijn niet om mee te lachen, dus trek je stoute
schoenen maar aan!!

25 Februari (14-18u) Kapoenenvergadering
Weet je nog die mooie tijd, toen we de hele tijd buiten speelden en altijd keiblij waren als we
in de modder mochten stoeien??!! Wel vandaag gaan we onze kapoenentijd gewoon nog
eens herbeleven!! JOEPIE JA YEEEE

Kom op tijd! Laat weten als je NIET kan komen! Kom in uniform (korte
broek dus)! Amuseer jullie!
Bij vragen kunnen jullie ons altijd vragen stellen op WhatsApp of
een berichtje sturen op onze nummers. Mailen mag ook altijd!
❖ Lara:0498464596

❖
❖
❖
❖
❖

Zoë:0470296385
Charlotte:0474954590
Gilles:0499234045
Karsten:0477210616
jonverkenners@scoutshubertus.be

En voor zij die het even vergeten waren; dit is de definitie
van Discriminatie;
Situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst
of levensovertuiging verschillend worden behandeld.

