
Seintoren Jongverkenners 1Ste semester 2022
Beste jongverkenners, ouders en andere sympathisanten van de 14, na een fantastisch kamp hopen wij
jullie zo snel mogelijk terug te ontvangen. Er staat dit jaar wederom een formidabel team van leiding
klaar die jullie onvergetelijke zondagvoormiddagen, weekends en een kamp zullen bezorgen. Dit
semester staat in het thema van New Kids! Leg je lolbroek klaar, doe je grapjas en bottines aan want
het gaat opnieuw een knaller van formaat worden! Dus wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben
als ons om er een topjaar van te maken!

Een stevige linker,

De jongverkennerleiding.

Algemene info

Vergaderingen gaan door van 9u15 tot 12u00, 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. Zo vragen wij vriendelijk om vòòr
donderdagavond iets te laten weten via jongverkenners@de14.be of op het nummer 0491 52 99 38
(Willem). Op die manier kunnen wij de activiteit optimaal voorbereiden, wat het NOG veel plezanter
maakt!

Updates

Er zal een WhatsApp-groep worden aangemaakt met minstens één ouder van elk lid, waarin enkel de
leiding updates kan sturen over de dringende of handige informatie. Brieven over weekends en het
kampboekje komen per mail via jongverkenners@de14.be. Zorg dus dat u als ouder geabonneerd bent
op deze mail. Hoe dat moet, kan u vragen aan de leiding.

Uniform
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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 rats van
buiten gekend zijn! (voor eerstejaars moet dat 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
en helpt graag waar hij kan.

Gebed:
Iedereen: “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”,
Iedereen: “Bid voor ons.”

Leiding



Naam Functie Telefoonnummer Totem

Willem Slabbaert Takleider,

Communicatie

0491 52 99 38 Doordachte Golden

retriever

John De Coster Ledenbeheer 0472 35 46 03 Blijhartige Capitano

Cyriel Vandamme Kas 0488 40 42 22 Parmantige Scholekster

Seth Van Camp Lokaal en terrein,

Webmaster

0497 11 44 51 Olijke Tapir

Elias De Wolf Materiaal 0470 04 07 03 Blijmoedige Orang-oetan

Luiz Van Grimbergen EHBO 0492 80 06 17 Levensgenietende

Nachtegaal

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 Willem Slabbaert).
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Vergaderingen

Vlottentocht -  Zondag 2 oktober (uren

volgen nog)

Na enkele jaren is de befaamde vlottentocht

weer terug. Neem zeker een zwembroek en

handdoek mee. Kom ook met de fiets!

Verdere info volgt nog…

Recordvergadering - Zondag 9 oktober (9u15 tot 12u)

Breng vandaag het beste in jezelf naar boven en breek zoveel mogelijk records! Kom ook met de fiets.

Famizo - Zondag 16 oktober

Blijf maar lekker in jullie nest liggen, geniet van deze mooie

zondag met de familie!

Zwemmen - Zondag 23 oktober (9u15 tot 12u)

Plonske legge jonguh. We verzamelen om 9u15 aan

het lokaal en kom zeker met de fiets!



Takweekend 1 - Vrijdag 28 oktober tot Zondag 30 oktober

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

Filmontbijt - Zondag 6 november (9u15 tot 12u)

Kom eventueel in je pyjama en neem zeker een

slaapzak of dekentje mee. Ontbijt wordt voorzien

door de leiding. Lekker chill wakker worden met

de leiding dus!

Jachtseizoen - Zondag 13 november (9u15 tot 12u)

Vandaag doen we StukTV na. Doe je loop- of

sportschoenen aan en wees in goede conditie. Eén

van de beste vergaderingen van het jaar, deze wil je

zeker niet missen, bro’s!



Herfstopkuis - 20 november (9u15 tot 12u)

We zullen er vandaag voor zorgen dat ons

hoofdkwartier er weer pico bello bij ligt. We gaan

onder andere bladeren ruimen, goten leegmaken en

nog veel andere klussen doen. Vergeet dus zeker geen

rijf/hark en werkhandschoenen als je deze thuis hebt

liggen!

JV vuurbal - Zondag 27 november (9u15 tot 12u)

Vandaag strijden de patrouilles voor de beste city uit karton.

Hint: Neem zoveel mogelijk karton mee! Om ter grootste

vuurbal jonguh, BAM!

Sinterklaas - Zaterdag 3 december (19u30 tot 22u)

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Maar ook andere

originele straffen zijn niet uit den boze, ze.

Casino - Zaterdag 10 december (19u30 tot 22u00)

Trek allen jullie mooiste kleren aan, want vanavond is

het casino.

Wie o wie zal er na deze fantastische avond naar huis

gaan met zijn zakken vol goud?



Famizo - Zondag 18 december

Woehoew, het is vakantie!!! Slaap maar lekker uit.

Famizo - Zondag 25 december

Even lekker gezellig met de familie deze zondag, fijne Kerst

boys!

Famizo - Zondag 1 januari

Happy New Year! Lekker een dagje uitslapen.

Driekoningen - Zondag 8 januari (9u15 tot 12u)

Doe je beste mantel aan, warm je stem op,

vandaag gaan we driekoningen zingen! Doe

zeker botinnen, wandel- of loopschoenen aan.

Zie ook dat  je het driekoningenlied van buiten

kent! Dresscode: een echte keuning (op de foto

wat inspiratie).

Puddingquiz - Zaterdag 14 januari (19u30 tot 22u)

Zorg dat je goed de actua gevolgd hebt en houd nog

wat plaats over in je maag voor een dessertje. Vandaag

gaan we quizzen met een beleuning ze!



De leiding kijkt er heel hard naar uit om jullie zo snel mogelijk terug te zien
zodat we er samen weer een geweldig jaar van kunnen maken! Groetjes…

Willem, John, Cyriel, Seth, Elias en Luiz!



DATUM ACTIVITEIT EXTRA / OPMERKINGEN

vrijdag 7 oktober 2022
zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022 confituurverkoop akabe

vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022 Meet & greet (ouders)

zondag 23 oktober 2022 Hamburgerverkoop gidsen

vrijdag 28 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022
zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022 Herfstopkuis Herfstdrink/marsepeinverkoop

vrijdag 25 november 2022
zaterdag 26 november 2022 verkenneravond

zondag 27 november 2022 …

vrijdag 16 december 2022 kerstbar voorstam
zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 Famizo

vrijdag 3 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023

zondag 5 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023
zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 Verkennerontbijt

vrijdag 17 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023 Gidsenavond

zondag 19 maart 2023 …
vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023
zondag 9 april 2023 Famizo

maandag 10 april 2023
dinsdag 11 april 2023 Enkel voor Jv, Jogi, gidsen, verkenners en voorstam

woensdag 12 april 2023
donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023
zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023 …
vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Voorstamquiz
zondag 23 april 2023 …

vrijdag 5 mei 2023
zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023 Scherpenheuvel

vrijdag 12 mei 2023
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023 Infomoment kampen

KAMPDATA: kapoenen - akabe 25 - 31 juli
kabouters - welpen 22-31 juli

Jongverkenners - jonggidsen 15 - 31 juli // 18 - 31 juli 
Verkenners - Gidsen afhankelijk van de tickets (ong 3 weken)

Voorstam afhankelijk van de tickets (ong 2 weken + 7 dagen stage)

Techniekenweekend / Hike

Takweekend 2/ Ouderweekend

Voorstamweekend

Takweekend 1
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