
Klaroen JVK’s oktober 

Jowjowjowjowjow JVKs  
Zijn jullie ook zo benieuwd naar wie jullie leiding is voor alweer een geweldig 
scoutsjaar??? Of waren jullie gewoon thuis toen we langsgekomen waren? Of 
hebben jullie misschien “van horen zeggen”??? Awel, wees maar zeker, of je 
het al weet of niet, het is een FORMIDABELE leidingsblok. Eentje om U tegen te 
zeggen, al zeggen we het zelf. ; ) Ze zitten allemaal van jongs af aan al in de 
scouts, dus we dachten; we laten de mannen eens zien hoe die knapperds 
eruitzagen toen ze zelf JVK (of Jogi) waren. Intussen allemaal al wat veranderd, 
maar herkenbaar zijn ze nog steeds.  

Genoeg getetterd, we gaan eens aan het voorstellen beginnen, hou u dus maar 
vast...  

 



 

 

Deze schattige leidster kennen 
sommigen onder jullie misschien nog 
als Phao. Onze Creatieve Pongo heeft 
haar totem zeker niet gestolen. 
Enkele eigenschappen van deze 
opgewekte aap: kalm, mysterieus, 
speels, vrolijk en het is nog een echt 
groepsdier ook! Kan dus gewoon niet 
slecht zijn!   

De eerste leidster is dus niemand 
minder dan Franne Kinnaer!!! 



 

 

 

Meet onze Respectvolle Ara, hij is een 
van de actiefste en speelste van de hele 
leidingsploeg. Hij gaat jullie dit jaar zeer 
spannende spelletjes bezorgen en is 
altijd te vinden voor een goede 
ravotpartij. Bij deze boy kan je, net zoals 
bij de rest van jullie leidingsploeg, altijd 
terecht om eens goed te babbelen of 
onnozel te doen. Het kan allemaal! Hij 
kijkt al uit naar de eerste vergadering 
om jullie allemaal te leren kennen! Het 
is de enige echte Wannes Lefevre! 

De volgende leider is een Oprechte 
Rayador. Deze toffe kerel begint aan 
zijn vierde jaar als leiding. Met al die 
ervaring zal hij dit jaar zorgen voor 
originele en coole activiteiten. Na een 
jaar givers gegeven te hebben, is hij nu 
helemaal klaar om er bij de JVKs een 
topjaar van te maken. Onze 
hulpvaardige, vriendelijke en ijverige 
vogel is natuurlijk Kasper Dothee!!!  

 Ten slotte is er nog de jongste van jullie 
nieuwe leiding, onze Strijdlustige 
Adelaar. Velen van jullie kennen haar 
nog als welpenleiding onder de naam 
Chikai. "#$% Ze is de koningin van ravotten 
& is zeker niet vies van een 
voetbalwedstrijdje. Zoals haar totem 
zegt is ze heel competitief en zal ze er 
alles aan doen om van het komende jaar 
eentje om nooit te vergeten te maken!! 



 
Vrijdag 30 (19u) -Zaterdag 1 Oktober (17u30), lokalen 

We vliegen al direct stevig het nieuwe scoutsjaar 
in met ons supervet en maar al te bekend 
OPENINGSWEEKEND!!! Zie dus maar dat jullie 
allemaal goed uitgeslapen zijn en een dikke 
maaltijd op hebben, want er staat een stevige 
nachtactiviteit op de planning. De volgende 
ochtend spelen we met z’n allen nog een plezant 
groot spel en vanaf 15u zijn jullie ouders welkom 

om mee te genieten van onze nieuwe lokalen. Hierover kun je meer informatie 
vinden op onze scoutswebsite of op het evenement op Facebook.  

Link: https://fb.me/e/4KiQvyO8i  

VERGEET DUS ZEKER NIET DAT HET AAN DE NIEUWE LOKALEN IS!!! 

EN DAT JE MET DE FIETS MOET KOMEN!!!! 

Adres: Elleveldweg 59, Haacht 

Wat hebben we nodig voor dit openingsweekend? 

• Drinkbus (gevuld met water, een ander lekker drankje mag ook) 
• Slaapzak 
• Matje of veldbedje  
• WARME KLEREN DIE HEEL VUIL MOGEN WORDEN!!!  
• Reserve kleren  

-> Probeer zo weinig mogelijk afval mee te nemen!!! 

 

Zondag 9 oktober 14u-17u, de Hooiberg 

Nu we het jaar goed ingezet hebben, willen we de lijn doortrekken en laten 
zien hoe goed wij kunnen overleven in de natuur als echte scouten. Hiervoor 
gaan we ne keer op jacht gaan. Wij willen natuurlijk geen beestjes pijn doen, 



dus gaan we elkaar gewoon afknallen in 
den bos tijdens een energiek en spannend 
BLAASPIJPENSPEL.  

 

 

Zondag 16 oktober 14u-17u, de Loods 

_/./_._./..../_./.././_._/./_./..._/./._./__./._/_.././._./../_./__. 

Huh?!? Wadde??? Verstaan jullie er ook niks van? Niet erg, we komen dat wel 
te weten op de vergadering van deze week. De vlijtigen of slimmeren onder 
ons kunnen het al te weten komen en de rest komen helpen op deze prachtige 
zondag. Jullie leiding gaat jullie daar eens goed testen. Eens zien met hoeveel 
ECHTE jong-verkenners we zitten... 

 

 

Zondag 23 oktober 14u-17u, lokalen 

Dit weekend gaan we eens checken hoe goed jullie vorige week hebben 
opgelet. Trek uw wandelschoenen maar aan en hou uw stappenteller klaar, 
want we gaan wat kilometers versleten (tenzij jullie toch niet zo vergeetachtig 
zijn als we dachten). We zullen dat dan wel uitSPOREN.     

 

 

 

Zondag 30 oktober 

Jammer genoeg is dit al het laatste weekend van de maand en naar jarenlange 
traditie is er dan geen vergadering. Maar niet getreurd, volgende maand staan 
we er weer met nog meer originele, fantastische, boeiende, actieve, 



aangename, geestige, geliefde, vermakelijke, fraaie... (ga zo maar door) 
vergaderingen!!! En geneer jullie niet, wij missen jullie ook ontzettend hard ;(  

TOT DAN!!!  

Kusjes,  

De schatjes van patatjes dat zich met trots “de JVK-leiding" mogen noemen 

                                             KASPER            FRANNE                   WANNES 

 

                                                                                          MARTJE 


