
Seintoren Jongverkenners 2De semester 2021 
Beste jongverkenners,  

ouders en andere sympathisanten van de 14, na een actief eerste semester hopen wij jullie 
zo snel mogelijk terug te ontvangen. Dit semester staat in het thema van Star Wars! Ook in 
het nieuwe jaar staat er wederom een topteam van leiding klaar die jullie onvergetelijke 
zondagvoormiddagen, weekends en een kamp zal bezorgen. Dus leg je lolbroek klaar, doe je 
grapjas en stapbottinnen aan want het gaat opnieuw een knaller van formaat worden! 

Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als ons om er een topjaar van te maken! 

Groeten, 

De JV-leiding 

 

Algemene info  

Vergaderingen gaan door van 9:15 tot 12:00. Tenzij anders vermeld. Alle Jongverkenners 
komen met de fiets, tenzij je hier een gepaste reden voor hebt en dit op voorhand laat 
weten. 

 

Afwezigheid  

Zoals jullie zelf waarschijnlijk al ondervonden hebben is in groep leuker dan alleen. Daarom 
verwachten wij ook elke keer weer een voltallige bende Jongverkenners vol enthousiasme! 
Indien jullie er jammer genoeg niet kunnen bijzijn, dan horen wij dit graag op voorhand. Wij 
vragen dan ook vriendelijk om voor donderdagavond iets te laten weten via 
jongverkenners@de14.be of op het nummer 0474/24.65.18 (Pieter H). Op die manier 
kunnen wij de activiteit optimaal voorbereiden, wat het NOG veel plezanter kan maken! 

Belangrijke data 

 Tweede takweekend 
o  Vrijdag 18 februari - Zondag 20 februari 

 Techniekenweekend 
o dinsdag 12 april - vrijdag 15 april 

 Kamp 
o 3e jaars: 15-31 Juli 
o 1e/2e jaars: 18-31 Juli   



Uniform  

Als trotse scout en brave Jongverkenner leven wij uiteraard naar een aantal goede 
gewoontes en tradities. Eén daarvan is een piekfijn uniform. Voor elke badge is een correcte 
plaats op het hemd, die gerespecteerd dient te worden. Voor de correcte plaats van de 
badges kan u op de website kijken, eens aan de leiding komen vragen of stiekem spieken op 
hun hemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wet en Gebed: 

Ook wet en gebed behoren tot die tradities. Deze moeten dan ook door elke 
jongverkenner gekend zijn! (Voor eerstejaars vanaf het 1ste weekend, vroeger mag 
altijd!) 
 

Wet: 
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad  
Hij doet mee en zet zich in 
Hij wil winnen en kan verliezen  
Hij is een opmerkzaam ontdekker  
Hij leeft oprecht tegenover God  
Hij is fijn in zijn optreden 
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt  
Hij helpt graag waar hij kan 

 

Gebed: 
Heer, wij zijn blij als kameraden samen te zijn. Wij danken u dat 

gij ons aan elkaar gegeven hebt. 

Help elk van ons een goede vriend te zijn en zo geluk en vreugde te brengen. 

‘Takleider’: Sint-Joris scoutspatroon, (allen): Bid voor ons 

 

 

 

 

 

 



Leiding: 
 

Naam Functie Telefoonnummer Totem 

 Pieter Hendrikx Takleider, 
Communicatie 

0474/24.65.18 Avontuurlijke  

Newfoundlander 

Pieter Suy EHBO 0497/15.11.42 Aangename 
Mier 

Simon Van Nimmen Kas 0497/45.45.03 Standvastige Capra 

Willem Slabbaert Lokaal/Terrein 0491/52.99.38 Doordachte Golden 
Retriever 

Alec Van Impe Materiaal 

 

0471/56.21.32 

 

Vlotte Kea 

 

John De Coster Ledenbeheer 0472/35.46.03 Blijhartige Capitano 

 

Bij vragen of opmerkingen kan u altijd bij de leiding terecht. U kan 

een mailtje sturen naar jongverkenners@de14.be, ons aanspreken 

na de vergadering of als het dringend is telefoneren. (Bij voorkeur 

naar onze takleider Pieter Hendrikx)



Vergaderingen 

Filmavond -  Zaterdag 15 januari (19:30-22:00) 

Met z’n allen filmke op de scouts, ze! Neem allemaal jullie slaapzak mee want we zorgen voor een 
droge, maar natuurlijke cinema. 

 

 

Kip of ei? - Zaterdag 22 januari (19:30-22:00) 

We spelen vanavond echt een spel uit de oude 
doos. Word je een kip of word je een ei? Doe je 
botinnen aan en we spreken af aan het lokaal. 

 

 

 

 

 

Dropping - Zondag 30 januari (9:15-12:00)  

Trek je warme kleren aan en bottines want we 
gaan jullie coördinatie-skills eens op de proef 
stellen. Op het einde worden jullie weer warm 
ontvangen met een verrassing. 

 

 

 

 

 

 



Famizo - Zondag 6 februari 

Blijf lekker in jullie nest liggen, geniet van deze mooie zondag met de familie! 

 

Schildenspel - Zondag 13 februari (9:15-12:00) 

Een echte jongverkennerklassieker!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Takweekend - Vrijdag 18 februari - Zondag 20 februari 

We trekken er dit weekend lekker nog eens met z’n allen op uit! Info volgt.   

     
 

 

 

 

 

 

 



Highland Games - Zondag 27 februari (9:15-12:00) 

Tijdens deze vergadering halen de jongverkenners de 
krachtpatser in zichzelf naar boven. Wie is de gespierde Yoda 
van de JV's? 

Dresscode: kilt (een geruite rok) zijn gegarandeerd 
bonuspunten! 

 

 

Kookvergadering - Zondag 6 maart (9:15-14:00) 

Neem jullie schorten en koksmutsen mee want de 
jongverkenners gaan voor lunch zelf aan de slag, een goede 
oefening voor het kamp. De leiding zal jullie kritisch 
evalueren en beoordelen. Vergeet niet dat deze vergadering 
tot 14u duurt! 

 

Lasershooting - Zondag 13 maart (9:15 tot 12:00) 

Vandaag gaan we lasershooten, maar op een natuurvriendelijke manier! Stretch je heupen al maar op 
voorhand en beoefen je ontwijkmanoeuvres eens in je slaapkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwaardenspel - Zondag 20 maart (9:15-
12:00) 

Welke jongverkenner beheerst zijn lightsaber 
het beste? Daar komen we vandaag achter… 
Doe je oudste en meest versleten kledij aan 
want ze zullen gegarandeerd vuil worden. 

 

Famizo - Zondag 27 maart   

Blijf vandaag maar lekker in jullie bed liggen! 

 

 

Famizo - Zondag 3 april 

Joehoe, het is vakantie!!! Geniet ervan! 

 

Famizo - Zondag 10 april 

Nog enkele nachtjes slapen en dan is het ons 
fantastische techniekenweekend! 

 

Techniekenweekend - dinsdag 12 april - vrijdag 15 april 

We gaan opnieuw op weekend, dit keer het befaamde Techniekenweekend! Wees goed uitgerust want 
het wordt een knaller. Verdere info volgt. 

Famizo - Zondag 17 april 

Lekker een dagje uitslapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balsportendag - Zondag 24 april (9:15 tot 12:00) 

Doe je voetbalschoenen aan, haal je favoriete 
spelerstenue boven. We spreken af om 9u15 aan 
het lokaal. Wees met de fiets! 

 

 

 

 

 

Scherpenheuvel - Zaterdag 30 april  

Trek jullie botinnen maar aan want vandaag 
trekken we naar scherpenheuvel! Meer info 
volgt! 

 

 

 

Wisselvergadering - Zondag 8 mei (9:15 tot 12:00) 

We hebben het gehad! Vandaag mag iemand anders 
jullie entertainen! 

 

Strijd der patrouilles - Zondag 15 mei (9:15 tot 12:00) 

In deze strijd zullen jullie jullie beste bouwskills en 
speltaktieken moeten bovenhalen! We eindigen met 
een episch vuurspektakel! 

Meenemen: zoveel mogelijk karton voor het bouwen 
van jullie kampen. 

 

Kampdata:  
 3e jaars: 15-31 Juli 
 1e/2e jaars: 18-31 Juli  

  



 

Tot op kamp!!! 

Pieter, Simon, John, Willem, Alec en Pieter 



 

 

 

 


