Programma
Jongverkenners
November – December
2017

Beste ouders,
Beste JongVerkenners,
Nu de herfstvakantie bijna op zijn einde loopt en jullie even hebben kunnen
recupereren van de dropping en het weekend, staan wij al weer klaar om
de komende maanden super vette vergaderingen te geven! In deze
brochure vinden jullie het volledige programma tot en met december!
Moesten er toch onduidelijkheden zijn, kan u ons gerust contacteren!
De voorbije vergaderingen hebben wij gemerkt dat desondanks onze
warme oproepen, er toch nog steeds zéér weinig wordt afgebeld. Graag
hadden we dit dan ook zien verbeteren de komende maanden! U kan altijd
een van ons vier aanspreken, bellen, sms’en of ons alle mailen op
jvk@den8.be.
Graag hadden we ook nog eens gevraagd aan alle ouders om toch elk
weekend eens te kijken in het programma. Soms moeten de leden iets
speciaal meenemen, is de vergadering op vrijdag of zaterdag, moeten ze
geld meenemen,… en dat was de voorbije vergaderingen niet altijd in
orde. De leden komen ook elke vergadering met de fiets en in perfect
uniform. Het lijkt ons verwonderlijk dat sommige tweede- en derdejaars
nog altijd geen hoed of das hebben… Voor zij die nog de nodige insignes
nodig hebben, deze zijn vanaf nu terug verkrijgbaar bij ons!
Vergeet ook zeker niet deze belangrijke data met stip in de agenda te
zetten!
o
o
o
o

Optocht: 11 november 2017
Oudscoutsdag: 19 november 2017
Weekend: 13-15 april 2018
Kamp: 9-22 juli 2018

Een stevige linker!
De leiding.

PROGRAMMA
Zaterdag 11/11: Optocht (9u30-12u30)
(Begin en einde op Grote Stan)
Vandaag gaan we zoals ieder jaar meewandelen met de optocht van 11 november ter
ere van de wapenstilstand! Ook dit jaar zullen wij ons weer profileren als de meest
strakke en vette scouts van Berchem!
Let op: Deze vergadering is op Zaterdag!
Meebrengen: PERFECT uniform

Zondag 19/11: Oudscoutsdag (9u30-12u30)
(Begin en einde Grote Stan)
De Oudscoutsdag is ook een vaste activiteit tijdens ieder scoutsjaar. Jullie hebben
hierover al een brief gekregen met alle nodige informatie. Even kort: Leden worden
verwacht om 9u30 zoals iedere vergadering. Om 10u30 begint de mis ter ere van de
overleden scouts met daarna het groepsaantreden. Aansluitend vindt ook de receptie
plaats waar u van harte bent uitgenodigd!
Meebrengen: PERFECT uniform

Vrijdag 24/11: Themaschaats (19u - 22u)
(Begin en einde Schaatsbaan Antarctica “Moerelei 119 - 121
B-2610 Wilrijk”)
Dit jaar doen we het eens anders. In plaats van ons allemaal lukraak te verkleden en
het varken uit te hangen op de schaatspiste, verkleden jullie je vanavond in eenzelfde
thema met je patrouille. Het thema is door jullie vrij te kiezen!! Spreek goed af met
elkaar hoe jullie verkleed zullen komen, want uiteraard hangt er een prijs boven het
hoofd van de creatiefste/ludiekst verklede patrouille!
Zoals jullie wel weten is het verplicht om een lange broek en handschoenen aan te
doen op de piste, vergeet deze dus zeker niet!
Let op: De vergadering is vrijdagavond om 18u45. We beginnen en sluiten ook
terplekke af. Het adres is Moerelei 119 - 121
B-2610 Wilrijk
Meebrengen: Verkleedkleren in thema, LANGE BROEK, HANDSCHOENEN, 5€

Zondag 03/12: Filmontbijt (9u30-12u30)
TEERVOETEISEN TOT 13u00!
Vroeg opstaan, uniform aantrekken, de fiets op en naar de scouts komen. Maar dan
ontvangen worden met een warme tas chocomelk of een glas fruitsap. Een croissant
of een chocoladekoek in de mond gestopt krijgen en lekker relax in de zetel onder een
dekentje naar een film zien. Beter gaat het niet worden…
Meebrengen: Goede films (controleer zeker dat de Cd-rom in het doosje steekt),
dekentje/slaapzak, 3€

Vrijdag 08/12: Kerstfeestje (19u30-22u00)
(locatie: To be announced)
Een vrijdagavond even uitblazen van de eerste examens tijdens een Uber deluxe
kerstfeestje? Altijd aangenaam!!
Om te bekomen van die eerste, zware examens voorziet de leiding op deze
vrijdagavond een beetje afleiding en ontspanning tijdens deze moeilijke periode. Wees
zeker aanwezig op dit kerstfeestje van formaat!
Meebrengen: Cadeautje ter waarde van +- 5 euro, Avondkledij

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

