
Klaroen JVK’s Januari-Februari 

Jowjowjow JVKssss! Eerst en vooral wil jullie lieve leiding jullie een fantastisch, formidabel en feestelijk 
nieuwjaar wensen. Wees maar zeker dat wij ook voor het mooie 2023 onze goede voornemens hebben 
genomen, namelijk jullie een onvergetelijk scoutsjaar bezorgen. En dat kan natuurlijk niet zonder 
spetterende activiteiten, we zetten die van januari en februari even op een rijtje:  

 

Zaterdag 7 januari: Bowlavond van 18u45 tot 21u: 
Putsebaan 198, 3140 Keerbergen B Bowling & Laser 
Berkerijs 
We beginnen dit jaar meteen met een vergadering op 
verplaatsing. Wij dagen jullie namelijk uit tot een potje 
bowlen. Om te zien wie het meeste strikes kan gooien 
of wie af en toe al eens in de goot belandt, verwachten 
we jullie aan Bowling Berkerijs. Om deze activiteit te 
kunnen betalen zouden jullie allemaal €10 moeten 
meebrengen, vergeet dit zeker niet!  

Probeer zo veel mogelijk te carpoolen!  

 

Zaterdag 14 januari: Sluipspel van 18u30 tot 21u: nieuwe lokalen 

Sluip als een panter in het holst van de nacht richting de 
lokalen en l niet te laten zien. Wij verwachten dat jullie muisstil 
van punt A naar punt B kunnen sluipen en zo ongemerkt een 
buit kunnen binnenhalen. Kleed jullie hiervoor zeker tactisch 
aan: donker, maar vooral WARM!  

 

Zaterdag 21 januari: Giga-dorpsspel van 18u30 tot 21u: nieuwe lokalen MET FIETS!!! 

Geloof ons als we zeggen dat we echt een TOP vergadering voor 
jullie in petto hebben. Wat dit stadsspel precies inhoudt, gaan we 
nog niet verklappen. TIP: het is een beetje in dezelfde lijnen als 
vorige week; hoe minder we van jullie zien, hoe beter. (Maar kom 
natuurlijk allemaal naar deze superleuke vergadering, want 
stiekem zien we jullie toch graag.)                                              
Vergeet geen fietslichten en fluovestje, we trekken er met de 
fiets op uit en ontdekken Haacht by night. 

 

Zaterdag 28 januari: laatste weekend van de maand 



Helaas pindakaas geen vergadering dit weekend. Jullie leiding moet nog even strijden voor die laatste 
examens en we hebben begrepen dat jullie na de feestdagen ook wat rust kunnen gebruiken. 

! Let wel op: in februari zijn het weer vergaderingen overdag op zondag (FIETS)!  

 

 

 

 

Zondag 5 februari: Pleinspelen van 14u tot 17u: nieuwe lokalen 

Voor de competitieven onder jullie wordt dit zeker weer een knaller. Onder de leiding weten we al wie 
het strijdlustigst is. Om haar verjaardag te vieren, gaan we deze zondag eens kijken wie van jullie het 
meeste wint. Wees gerust, jullie hoeven geen cadeaus mee te nemen, jullie voltallige aanwezigheid is al 
een geschenk op zich. <3 

 

Zondag 12 februari: BANG!-Bosspel: 14u-17u: nieuwe lokalen  

BANG!-Boswadde??? BANG!-Bosda-zult-ge-wel-zien xoxo. Voor dit knettergek bosspel 
verwachten we jullie aan de lokalen. Trek jullie cowboy-laarzen maar aan want de 
jacht op outlaws is geopend. Zie dat de revolvers geladen zijn en de mustangs 
opgezadeld. Wie-o-wie durft het om op de Sheriff te schieten? 

 

Zondag 19 februari: Wafelverkoop: 14u-17u: nieuwe lokalen 



JOEHOEWWW!!! Onze favoriete vergadering 
van het jaar is weer daar! Deze plezierige, 
maar vooral broodnodige activiteit zorgt voor 
de financiering van de scouts. Zet dus jullie 
schattigste gezichtjes op en oefen die sales-
praatjes al in, want wie het meest verkocht 
krijgt, kan wel eens met een mooie prijs naar 
huis gaan...  

TIP: begin al bij de familie deze verrukkelijke koeken te verkopen. ;) 

 

Zondag 26 februari: Geen Scouts 

AMAI! Wa voor een kort maandje was me dat.  

Kasper is eigenlijk nog niet bekomen van de kogels die vlogen rond zijn kop, Martje gaat eindelijk haar 
verjaardag eens vieren, Franne is zo goed geworden in haar niet te laten zien dat we ze helemaal kwijt 
zijn en Wannes is mee verkocht met de wafels. 

Jammer genoeg dit weekend geen vergadering dus.  

Tot volgende maand! Xxxx 

 

Wannes  Franne  Kasper  Martje 

 

 

 

 



 

 


