JONGVERKENNERS
2017-2018

Programma september-oktober

Beste ouders,
Beste JongVerKenners,

De grote vakantie zit er op en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dat betekent
dat ook het nieuwe scoutsjaar aanvangt! Bij een nieuw scoutsjaar hoort uiteraard ook
een nieuwe leidingsploeg. Dit jaar zijn we reeds met vier die er alvast een spetterend
jaar van willen maken! Wij kijken er dan ook vol enthousiasme naar uit. Lees deze
brochure a.u.b. zorgvuldig door, want hierin staat alles wat je moet weten!
Indien jullie toch nog met vragen zitten, kunnen jullie ons hier altijd voor contacteren
(contactgegevens vinden jullie achteraan).
Ook kunnen we jullie nu reeds een aantal data meegeven die jullie best met stip in
de agenda aanduiden, want deze activiteiten willen jullie zeker niet missen!
o
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o
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OpenDeurDag: 24 september 2017
Dropping: 27-29 oktober 2017
Optocht: 11 november 2017
OudScoutsDag: 19 november 2017
Weekend: 13-15 april 2018
Kamp: 9-22 juli 2018

We beginnen en eindigen elke vergadering uiteraard in P E R F E C T uniform.
Indien jullie tijdens de vergaderingen een andere out-fit nodig hebben, nemen jullie
deze mee in een rugzakje. Wat en wanneer jullie iets moeten meebrengen staat altijd
duidelijk vermeld in de brochure.
Dit is een brochure voor de maanden september tem november. De volgende
programma’s zullen jullie telkens tijdig ontvangen net als de weekend- kamp- en
droppingsbrochures.

Een stevige linker!
De JongVerKennerleiding

PROGRAMMA
Zondag 10/09: Snoepvergadering (9u30-12u30)
TEERVOETEISEN TOT 13u00!
Vandaag gaan we de meest creatieve uit onszelf halen door een mega
vette snoepconstructie te bouwen aan de hand van opdrachten! Zin in
een snoepje? Zeker komen!
Meebrengen: teervoeteisen, 2€
Zondag 17/09 Technieken (9u30-12u30)
TEERVOETEISEN TOT 13u00!
Vandaag gaan we onze technieken bijschaven
(sjorren,
coördinaten
berekenen,
roomers
maken,…). De kennis die je vandaag opdoet is
een MUST voor iedere zichzelf respecterende
scout! Aanwezigheid is dus zeker vereist!
Meebrengen: zakmes, teervoeteisen
Zondag 24/09 OpenDeurDag
Vandaag – net als ieder jaar – stellen we onze groep voor aan de
buitenwereld. Nodig heel je familie, voetbalploeg, klasgenoten, uit om
eens een kijkje te komen nemen! Meer info over de OpenDeurDag volgt.
Maar zoals ieder jaar worden de JongVerKenners ook ZATERDAG
(23/09) verwacht voor de opbouw, hier kunnen we meteen onze
aangeleerde technieken van vorige week toepassen! Meer info volgt!

Zondag 01/10: Mollenspel (9u30-12u30)
TEERVOETEISEN TOT 13u00!
Vandaag gaan we het park onveilig maken!
We spelen een mega vet spel met als thema
“De mol”. Wie is de mol? Welke opdrachten
heeft hij doen mislukken? Je komt het
vandaag te weten!
Meebrengen: Fiets, teervoeteisen
Zondag 08/10: Uitslaapvergadering
Na jullie harde labeur van vorige week, verdienen jullie een dagje rust!
Laad jullie batterijen maar stevig op, want we zullen ze volgende week
zeker nodig hebben!
Zondag 15/10: Verassingsvergadering (9u30-13u00)
TEERVOETEISEN TOT 13u30!
Verassing! Wat gaan we doen? Dit kom je enkel
te weten als je komt! Zeker komen is de
boodschap want het houdt verband met het groot
kamp!
Let wel op de vergadering zal duren tot 13u00 ipv 12u30!
Meebrengen: Fiets, teervoeteisen

Zondag 22/10: Financiële activiteit (9u30-17u00)
Vandaag gaan jullie de leiding helpen met verkopen
om zo de kosten van de camion te dekken voor het
grote kamp! Neen geen kaarsenpotten dit jaar,
maar iets veel beter! AANWEZIGHEID VERPLICHT
aangezien het iedereen ten goede komt!
Let op: De vergadering duurt tot 17u00. Neem dus
zeker een lunchpakket mee!
Meebrengen: verkoop skills,
UNIFORM, fiets, lunchpakket

je

schatigste

glimlach,

PERFECT

Vrijdag-Zondag 27-29/10: Dropping
Een rasechte klassieker bij de JongVerKenners. Vrijdagavond gedropt
worden met enkel een stafkaart… hier zal je de aangeleerde scouting
skills moeten hanteren om op de eindlocatie te raken!
Waar, wat, hoe,... vinden jullie binnenkort in een extra brochure!

LIDGELD
Dit bedraagt zoals steeds 45€ voor een lid, en 40€ indien hij een broer heeft bij onze
groep. Dit bedrag kan u contant aan ons bezorgen bij de volgende vergadering OF u
kan het overschrijven op volgend rekeningnummer met vermelding “Lidgeld naam lid
2017-2018” BE77 7330 3683 2142. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen!

UNIFORM
Wij zijn een scouts die het uniform nog steeds hoog in het vaandel draagt, De
vergaderingen vangen dus altijd aan in PERFECT uniform (tenzij anders vermeld).
Wij staan er op dat de jongverkenner dit dan ook daadwerkelijk iedere week
respecteert. Gelieve hier als ouder ook op toe te zien.
Wat houdt dit uniform bij de jongverkenners in?
Stevige botinnen
Lange, grijze kousen met kousenbanden van de groep
Bruine, ribfluwelen korte broek (tot boven de knie!)
Bruine scoutsriem met vermelding “Be Prepared”
Beige scoutshemd met plooien op beide borstzakken
Op het hemd komen de volgende insignes:
Ø Groepsschildje (rechts, centraal boven het borstzakje)
Ø Groepslintje (rechter schoudernaad)
Ø Belofteteken (centraal op linkerborstzak en indien behaald)
Ø Patrouillelinten (linker schouder)
Ø Belgiëteken (zonder Europa-teken ernaast; boven het linkerborstzakje)
o Groepsdas: zwart veld met donkergroene rand + dasring
o Scoutshoed met vier deuken en smalle hoedband met zilverkleurige
scoutslelie
o
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Scoutswapens:
o Een reine zakdoek
o Papier
o Paternoster
o Potlood
o Stuk sjorkoord van circa 1,5m

Wij raden u aan om het uniform aan te schaffen bij “De Kampeerder” in de
Leopoldsstraat. Als u gewoon aan de kassa vermeld dat u het uniform van “Den 8”
nodig heeft, weten zij perfect wat u exact nodig hebt!

AFBELLEN
We hebben de laatste jaren gemerkt dat het afbellen indien je niet kan komen naar
de vergadering een beetje verwaterd is. Dit is iets wat écht noodzakelijk is. Wij
moeten vaak aankopen doen voor een vergadering en dan is het zonde als er maar
10 jongverkenners opdagen, terwijl we er voor 23 aankopen hebben gedaan.
Gelieve dus gewoon tijdig een sms/mail/brief/telegram te sturen naar een van ons,
zodat we dit kunnen noteren!

OUDERBEZOEKEN
Naar jaarlijkse gewoonte verblijden wij de ouders van onze eerstejaars met een
bezoekje om hen wat meer in te lichten over de werking binnen de JVK-tak en wat er
allemaal gebeurt tijdens het jaar. Deze ouderbezoeken zullen plaatsvinden in de
week na de OpenDeurDag. U wordt hierover nog persoonlijk door ons
gecontacteerd. Uiteraard zullen wij ook met plezier langskomen bij de andere ouders,
indien u dit zelf wenst. Gelieve hier de Hopman te contacteren.
Vorig jaar zijn wij er niet in geslaagd de ouderbezoeken te organiseren. Dus indien
de ouders van de tweedejaars toch ook nog een bezoek willen, staan wij hier zeker
voor open!

TEERVOETEISEN EN BELOFTE
Om écht te worden opgenomen in de JongVerKennerstroep, is het van belang dat
iedere JVK’er zijn scoutsbelofte haalt. Om deze te behalen zullen jullie bepaalde
proeven moeten afleggen bij de leiding ivm scouting nl. de teervoeteisen. Tijdens de
eerste vergadering hebben jullie van de leiding allemaal een bundeltje met de
teervoeteisen ontvangen. Draag hier zeker goed zorg voor en breng dit steeds mee
naar de vergaderingen. De leiding zal na elke vergadering telkens een halfuurtje
voorzien om jullie de kans te geven proeven af te leggen. De bedoeling is dat jullie
allemaal jullie belofte kunnen halen op het weekend. Aan de ouders zouden we
willen vragen hun zoon hierin te steunen en te motiveren.

DE LEIDING

Hopman Willem Peeters
Prins Karellaan 29
2610 Wilrijk
GSM: +324 7170 83 22
E-mail: peeters.willem@outlook.com

Vaandrig Nicolas Vertommen
Ahornenlaan 4
2610 Wilrijk
GSM: +324 7240 65 46
E-mail: nicolasvertommen1@hotmail.com

Vaandrig Guy Van den Bosch
Sint-Jorisveld 48
3390 Sint-Joris-Winge
GSM: +324 8680 30 82
E-mail: guyvdb97@gmail.com

Vaandrig Bram Ogiers
Rysheuvelsstraat 17
2600 Berchem
GSM: +324 79 67 12 96
E-mail: bram.ogiers@gmail.com

Om de leiding in één klap te bereiken kan u een mailtje sturen naar jvk@den8.be

