
Jhoo VK’tjes en ouders! 

Onze vergaderingen gaan door op zaterdag op het grote grasplein.  

Zorg er ook voor dat je altijd met de fiets komt en VERGEET GEEN MONDMASKER.  

ALS GE NAAR DE VERGADERING KOMT, LAAT DIT DAN WETEN AAN DE LEIDING IN  

ONZE GROEP OP MESSENGER!!!!      

 

Zaterdag 1 mei  

Den Johnny tijd is al lang passé, maar voor 1 vergadering schuiven we onzen BTS maar eens aan de kant 
en gaan we bewijzen dat we ook echte Johnny’s kunne zijn! Das zeker da! Trek je training/jump pak aan! 
We verwachten jullie zoals anders om 14u00u aan de scouts met jullie fiets, het is spijtig genoeg weer 
gedaan rond 17u00u. BOINKBOINK! 
 

Vrijdag 7 mei 

Deze avond gaan we de bankrekening spijsen of just ni. Kom strak int pak en verdien geld op u gemak.  

Diege die het mooist gekleed is krijgt extra money om me te playe at the big boys table. 

Om 19u30 paraat aant lokaal en tis gedaan rond 22u00. 

 

Zaterdag 15 mei 

Vandaag gan we de buurt verkennen me onze smaakpapillen en het zullen geen glazen boterhammen 

zijn.  

Om 14u aant grote plein me elle velo. Om 17u moogde hopelijk naar huis me een gevuld buikske. 

 

Zaterdag 22 mei 

Dit weekend is het geen vergadering want jullie leiding is het kamp aant voorbereiden dus verzint zelf 

ma ff iet om te doen xx. 

 

Vrijdag 28 mei 

Omdat er sommige onder ons wa moeten leren voor school gaan we vanavond is iet anders doen. Het 

wordt een heel rustige, gezellige maar waarschijnlijk frisse vergadering. Zie dat je om 21u00 aan het 

lokaal bent en rond 23u kunde naar huis. KLEED U WARM AAN EN PAK EVENTUEEL DEKENTJES EN OF 

KUSSENS MEE!!! 

 

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:  

JV-VK Kamp: Van 20 tot 30 juli  

 

VK Leiding 2020 – 2021: 
Ben Janssen (takleider)  - 0492855903   benjanssenbe@yahoo.com 
Bjorn Embrechts 
Arno Vanhees 

mailto:benjanssenbe@yahoo.com

