Dag JVK! Dit is de allerlaatste maandlijst van dit scoutsjaar. Say whaaaaat! Wij
sluiten af met nog enkele prachtige vergaderingen waarvan jullie nog een hele
zomer kunnen nagenieten. Lees en wees verwonderd:

Zondag 27 mei, 14u -17u
Door wind, door weer, door water, door bos… Waar zullen we eindigen op deze prachtige
dag? Deze vraag hopen wij te beantwoorden tegen 17 uur. Kleed jullie goed want de weg is
lang en de tocht is hard.

Vrijdag 1 juni, 19u – 21u
De eerste vrijdagvergadering beginnen we rustig. Of toch niet? Misschien kijken we gewoon
saai een film. Of misschien trekken we het donkere bos in? Niemand die het weet. Zoals
Multatuli ooi zei “Niemand weet het, en zij die beweren het te weten zijn ’t onderling niet
eens.” Kom het ontdekken aan de lokalen.

Vrijdag 8 juni, 19u – 21u
Vandaag ontdekken we jullie innerlijke beauty queen. Of zijn jullie eerder een
drama queen? Een Barbiepop of een skatergirl? Iedereen is welkom in ons
lokaal. Want “Beauty begins the moment you decide to be yourself.”

Vrijdag 15 juni, 19u – 21u
Woehoew!! De Belgen spelen bijna hun eerste WK-match. Tijd om dit te vieren. En dringend
tijd om eens jullie voetbaltalent te testen. Vergeet niet dat wij op zomerkamp de match tegen
de VK winnen. Begin jullie alvast op te warmen, wij zien jullie in jullie sportiefste outfit aan ons
enige echte voetbalveld achter de lokalen.

Vrijdag 22 juni, 19u – 21u
De laatste vrijdagvergadering maken we er al een
feestje van. Een ‘Jeej jullie examens zijn gedaan feestje’
en een ‘Jeej het is bijna vakantie feestje’ en ook wel een
‘Wauw het is was zo goed weer vandaag feestje’. Haal
die slingers maar boven en oefen jullie dancingskills!

Zondag 1 juli, 14u – 17u
De allerlaatste vergadering van het jaar geven we er nog eens een lap op. Het officiële
allerlaatste feestje, speciaal voor jullie. We rollen de loper uit en leggen jullie in de watjes.
Stiekem dromen we ook al van het wandelen langs de kliffen en zwemmen in het Kanaal. We
zien jullie graag nog een laatste keer aan de lokalen.

Verwittig steeds als je er niet bij kan zijn!
Heeft u vragen? U kan de Jongverkennerleiding bereiken via de volgende GSM-nummers:

Elien Triest (takleiding): 0487/198992
Jelle Hemelsoet: 0485/479054
Anke De Schryver: 0473/406671
Jan Heiremans: 0497/636989
Robin Gheysels (Sjoe): 0495/908723

GROETJES!
Jullie JVK-leiding!

