
Zondag 6 November van 2 tot 5, Hooiberg

Heyy liefste jvk’s!! We hopen dat jullie vorig
weekend goed uitgeslapen zijn om er weer
met 100 procent in te vliegen want we
beginnen deze maand met een kei spannend
bosspel! Met dit spel gaan we jullie tactisch

overzicht testen en jullie
doorzettingsvermogen, dus jullie gaan jezelf kunnen bewijzen!

Zondag 13 november, Station Wespelaar 13u45, 6 euro
Dit weekend gaat weer eens iets anders zijn,
want we verwachten jullie om 13u45 aan het
station van wespelaar. Kom zeker op tijd want
we nemen de trein van 13u55.!! Wij gaan dus
met de trein naar Leuven voor een keileuk
stadsspel. Dus tot dan en houd jullie maar
klaar om te winnen! Om 17u05 gaan we terug
in wespelaar zijn, dus dan kunnen jullie
opgepikt worden door jullie ouders. Vergeet
zeker geen 6 euro voor een treinticketje!

Zondag 20 November van 2 tot 5, aan de nieuwe lokalen.
Haal voor vandaag jullie louche kantjes en diepe
broekzakken maar boven. Vandaag gaan we eens
kijken hoe goed jullie bepaalde spulletjes voorbij ons
moeten kunnen smokkelen. Maaaar hou jullie dus
ook maar klaar om heel snel weg te lopen om je
spullen veilig te stellen.
Neem dus zondag je camo kleren en diepe zakken
maar mee.



Zondag 26 november, Geen vergadering
Oeps blijkbaar is het smokkelen van bepaalde
stoffen zoals vorige week illegaal. Jullie leiding
mag dit dus gaan uitleggen aan de politie, maar
geen zorgen we zien jullie hopelijk volgende week
terug! tot dan en wens ons succes xx.

Zaterdag 3 december aan de lokalen van 18u30 tot 21u
Beste heren,
Aangezien we vanavond hoog
bezoek krijgen op de scouts nodigen
wij, de jvk en jogi leiding, jullie uit voor
een gesofisticeerd evenement. En
wat is er nu fancier dan een decadent
casino bezoeken?

Doe jullie mooiste smoking maar aan en neem jullie poker en blackjack
skills maar mee. Tot vanavond en veel succes in het spel ;)

Zaterdag 10 December van 18u30 tot 21 aan de lokalen
Om jullie een beetje te laten bekomen van
het hoge bezoek van vorige week hebben
we voor vanavond een rustige vergadering
gepland. Neem jullie beker popcorn maar
mee want we gaan filmavond doen! Jullie
mogen zeker en vast een chipje en een
drankje meenemen, maar dit is altijd om te



delen dan! Wij voorzien een kei goede film dus tot vanavond.

Zaterdag 17 december van 18u30 tot 21u aan de lokalen
Om de laatste vergadering van het jaar
te vieren en ons voor te bereiden op de
feestdagen gaan we al eens oefenen eh.
We gaan een kerstfeestje houden!! Om
ons al in de cadeautjes spirit te brengen
vragen we jullie allemaal om een
cadeautje van +- 5 euro mee te brengen.
Zoek iets kei leuk wat een andere jvk

ook leuk zou vinden, zo gaan jullie allemaal met een tof pakje terug naar
huis. Doe zeker jullie kerstmuts en kerstrui maar aan! x

24 en 25 december is het geen vergadering, geniet van kerstmis met je
familie en pak ze eens goed vast! tot volgend jaar! en oh ja, een fijne
kerst en een gelukkig nieuwjaar! Dikke kussen en goede wensen van
ons.
Kasper, Franne, Wannes en Martje


