
Gegroet JV en ouder! 

Tijdens deze maand houden we voor en na de vergaderingen pasmomenten om truien  

te van onze Scouts passen. Een trui gaat 20€ kosten, gelieve het geld mee te nemen 

als je de trui komt passen. Dan krijgt u een briefje waar op staat dat je de trui al hebt 

betaald, dit moet je afgeven als de truien binnen zijn. 

 

Zondag 2 februari 

Vandaag gaan we jullie bouw-skills nog eens testen om te zien wat jullie in petto hebben. We beginnen 

er aan om 13u30 en de vergadering is gedaan om 16u30. 

Zaterdag 8 februari 

Wij, de JV’s, zijn gevraagd om te helpen op de Krawatencross in de Lilse Bergen. Hiervoor krijgen we iets 

in de plaats waarmee we tijdens het jaar of tijdens het kamp nog iets heel leuks kunnen doen.  

Als je mee wil komen helpen moet je een mailtje sturen naar benjanssenbe@yahoo.com zodat we een 

lijst met namen hebben om gratis inkom, eten en drinken te regelen. Jullie worden verwacht om 13u 

aan de Lilse Bergen en je mag terug naar huis om 17u. Verdere info over waar je exact moet zijn volgt 

nog via mail. 

Zondag 9 februari 

De dag na de cross vindt onze jaarlijkse traditie plaats, het groepsschaatsen. 

Iedereen wordt verwacht om 9u30 aan de scoutslokalen in Lille. We vragen aan de ouders om onderling 

af te spreken om te carpoolen zodat iedereen bij het Bloso Centrum in Herentals geraakt. 

(Vorselaarsebaan 60, Herentals) 

Als je zelf schaatsen mee neemt moet je 4euro cash betalen aan de leiding.  

Diegene die geen schaatsen hebben nemen 6 euro cash mee.  

Vergeet zeker geen handschoenen en warme kleren aan te doen, handschoenen zijn namelijk verplicht!  

Jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 12u bij de schaatsbaan. 

Zondag  16 februari 

We gaan onze zondag op een unieke manier inzetten, terwijl iedereen nog slaapt gaan wij genieten van 

de een wandeling door de bossen van Lille en omstreken. Nen echte scout kan wel om 7u aan de scouts 

staan he      .  

We zijn terug om 10u en misschien krijgen de vroege vogels wel een beloning.  

Zondag 23 februari  

Zou er een verbogen kooktalent tussen ons zitten? Wie weet, maar dat gaan we vandaag uitzoeken. Dus 

oefen thuis al maar een beetje met koken voor de zekerheid        . 

Vergadering van 13u30 tot 16u30. 
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Vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart 

Het is weer zover, dit weekend vertrekken we op groepsweekend. We vertrekken om 19h aan het heem 

en we vragen aan de ouders om iedereen tot in Arendonk te brengen. Het weekend is gedaan op zondag 

om 11u30.  

Verdere info staat in de brief op de site bij de maandplanningen en ook in jullie mail. 

Vergeet niet om op voorhand te laten weten of je mee kan of niet. Zo kunnen we voldoende eten 

voorzien. 

 

 

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de vergaderingen. 

Een stevige linker,  

De leiding 

 

Belangrijke data:  

9 februari → Groepsschaatsen  

28 februari tot 1 maart → Groepsweekend (info en brief verschijnt op de site en bij maandplanningen 

van de JV’s)  

21 maart → Padvindersquiz  

25 april → Spaghettiavond  

14 tot 24 juli → JV-VK Kamp 

 

JV Leiding 2019 – 2020: 
Ben Janssen (takleider)  - 0492855903   benjanssenbe@yahoo.com 
Brit van Glabbeek 
Hendrik Cuylaerts - 0468271201 
Bjorn Embrechts 
Flor Peeters 
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