
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joriske  
Januari – februari  
2022 - 2023 



 

 

 

Beste ouders 

Omdat we dit jaar met weinig leiding zijn en het daarbij ook nog eens examens 

zijn, zal er 7 januari ook geen vergadering zijn. De eerste vergadering van het 

nieuwe jaar valt dus op 14 januari 

De avondvergaderingen lopen nog tot eind januari.  

Kapoenen en wouters van 18.30 tot 20.30 

Jojo’s en givers van 18.30 tot 21.30 

Vanaf februari starten de dagvergaderingen weer 

Voor alle takken van 14u tot 17u30 

Nieuwjaarsbrief 
 

DAS GOESTING 

Op de eerste dag van het jaar 

Kijken we eens achterom, hou jullie maar klaar. 

Het herfstfeest was een succes  

Toch hadden we bij de voorbereiding wat stress 

Herfstweekend was plezant 

We waren goed bemand, veel fourage en met veel bagage 

De dagvergaderingen gaan snel 

Want de leiding maakt een leuk spel 

De avondvergaderingen zijn soms wel eens met vuur 

Al moet de techniekvergadering nog komen met die lectuur 

 

Maar het jaar staat niet stil, er valt nog veel te gebeuren 

De vuile vergadering moet nog komen, daar gaan we ons inkleuren 

Het paasweekend is op komst, 

Maar eerst de receptie voor wie snakt naar dorst 

We eindigen het scoutsjaar met een fantastisch kamp 

We zijn  zeker dat het niet eindigt in een ramp 



 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en avontuurlijk 2023 toe. 

Vol mooie wensen en goede voornemens. 

Om de start van het nieuwe jaar te vieren, zijn jullie van harte welkom op onze 

nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje. 

De nieuwjaarsreceptie is op 14 januari en start om 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

Winter rommelmarkt + Bar 
Dit jaar organiseren we onze allereerste rommelmarkt! 

De winter rommemarkt gaat door op 4 februari op ons terrein. 

Iederen is welkom vanaf 18.30 uur! 

 

Verwacht jullie aan een brede waaier aan artikelen. 

Voor de honger en dorst zal er ook een winterbar zijn. Dit met warme chocomelk, 

(alcoholische) koffie, jenever en pannenkoeken! 

Aarzel dus niet om te komen en neem al jullie vrienden mee,  

want hoe meer volk, hoe meer vreugde!! 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktische info mbt scoutskamp 
 

De brieven met alle nodige info volgen later nog. We geven jullie alvast de kampdata mee. 

 

Kamp data 

  Van   tot 

Kapoenen ma 3 juli  vrij 7 juli 

Wouters za 1 juli  vrij 7 juli 

Jojo  za 1 juli  di 11 juli 

Givers   za 1 juli  di 11 juli 

 

De data van de kampen liggen vast, deze kunnen niet gewijzigd worden. 

 

 



 

 

Kalender 

 

  

24juni 



 

 

 

 

ZATERDAG AVONDVERGADERINGEN VAN 18.30 – 20.30 

Vergeet jullie niet warm te kleden want het is nog steeds buiten 

14 januari 

Vanavond gaan we de hele avond 

gezelschapsspelletjes spelen!!! Pak 

allemaal een gezelschapsspel mee want 

het is gezelschapsspelvergadering 

De scouts duurt tot 20u, dan start de nieuwjaarsreceptie 

 

21 januari 

Deze avond doen we het rustig aan: we toveren de 

JoVA-scouts om tot een cinema!! 

Filmvergadering 

 

 

 

28 januari 

Trek jullie vuile kleren maar al aan en kleed jullie 

goed warm want vanavond gaan we een sluipspel 

spelen!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

 

4 feb: jova rommelmarkt + bar.  

De fameuze winteravondrommelmarkt (mede mogelijk gemaakt 

door de givers)!!! 

Iedereen is welkom vanaf 18.30. Kom zeker eens kijken en iets 

drinken, want we hebben een groot assortiment (:  

 

12 februari 

Haal jullie hersenen maar al naar boven want we 

gaan vandaag 

quizzzzen! 

 

 

 

19 februari 

Wie wint er leiding of kapoenen? Wij staan alvast klaar om te winnen van 

jullie!! 

 

 

26 februari 

Vandaag gaan we in het bos een kei, groot 

wijs spel spelen!! 

 

 

 

 

Anna – Clara – Seppe  

 

 

  



 

 

 

 

ZATERDAG AVONDVERGADERINGEN VAN 18.30 – 20.30 

Vergeet jullie niet warm te kleden want het is nog steeds buiten. 

 

 

7 januari De hele leidingsploeg is nog steeds aan het 

bekomen van nieuwjaar… of flink aan het studeren? 

Wie zal het weten? – geen scouts  

 

14 januari Worden vanavond alle fenomenale records van de nieuwe avatar-film gebroken in 

Gentbrugge? Dat denken we eerlijk gezegd niet, maar wat wel gebroken wordt, is het record van 

gezelligste filmvergadering! Dus wees zeker van de partij!!  

De scouts duurt tot 20u, dan start de nieuwjaarsreceptie 

 

21 januari Een tocht door het donker, dididididie We zijn toch niet bang, dididididie!! Dit is muziek 

uit onze tijd hé, maar zijn jullie niet bang in het donker? Vanavond komen we dat te weten. (voor de 

angsthaasjes onder jullie; geen paniek, de tocht zal zeker niet te eng zijn, dus geen reden om thuis te 

blijven 😊) 

 

 

28 januari Vandaag laten we onze innerlijke 

vuurmeester helemaal naar boven komen, want wat 

zijn nu avondvergaderingen zonder een kampvuur? 

We zijn toch nog steeds een scouts?  

 

 

 

 



 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

4 feb: jova rommelmarkt + bar.  

De fameuze winteravondrommelmarkt (mede mogelijk 

gemaakt door de givers)!!! 

Iedereen is welkom vanaf 18.30. Kom zeker eens kijken en 

iets drinken, want we hebben een groot assortiment (:  

 

5 februari Eerste zondag van de maand, naar onze eeuwenoude traditie 

is er nu dus ook weer geen vergadering. Tot volgende week! 

 

12 februari <3 <3 <3 Love is in the air… omdat we niet kunnen wachten 

tot de 14e om valentijn en alle koppeltjes te vieren, doen we dat vandaag 

gewoon al! Welk koppeltje wordt het schattigste van de jova? <3 <3 <3  

 

 

19 februari Aangezien alle wouters (en wij misschien ook 

wel) zeer grote feestbeesten zijn, is het hoog tijd om ons 

volledig te laten gaan. En welke dag is daar nu niet beter voor 

geschikt dan carnaval? 

Verwacht jullie maar aan zotte festiviteiten en grote praalwagens (en 

snoepjes hihi) tot dan!  

 

26 februari Vandaag gaan we gaan zwemmen in het subtropisch 

zwemparadijs in Rozebroeken! JOEPIEEE!! Een mail met alle 

praktische info volgt nog.  

 

 

Héél véééél knuffels van jullie wouterleiding <3   

Akela, Hathi, Baloe en Kaa  



 

 

 

 

ZATERDAG AVONDVERGADERINGEN VAN 18.30 – 21.30 

Vergeet jullie niet warm te kleden want het is nog steeds buiten.7 

14 jan: jullie kennen vast het spel weerwolven, nu 

gaan we eens de levende versie ervan spelen. Dus 

bereid jullie maar al voor om oog in oog te staan met 

een weerwolf.  

De scouts duurt tot 20u, dan start de 

nieuwjaarsreceptie 

 

21 jan: Doe je donkerste outfit maar al aan want er 

vallen grote prijzen te vallen. Hoe donkerder hoe beter. 

Als we jullie zien zijn jullie eraan, welk spel denken jullie 

dat het is.  

 

 

 

28 jan: Trek iets comfortabel aan en pak jullie 

favoriete film mee! Het is namelijk film avond. Lekker 

snacks zullen zeker aanwezig zijn!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

 

4 feb: jova rommelmarkt + bar.  

De fameuze winteravondrommelmarkt (mede 

mogelijk gemaakt door de givers)!!! 

Iedereen is welkom vanaf 18.30. Kom zeker eens 

kijken en iets drinken, want we hebben een groot 

assortiment (:  

 

 

12 feb: Legervergadering: GEEF ACHT, 

KWARTSLAG RECHTS, LINKS RECHTS, LINKS RECHTS, 

HALT  

Zorg dat er vandaag geen kamelen in de loop van je 

wapen zitten!  

 

 

19 feb: Go four; Vandaag strijden team geel en rood 

tegen elkaar om de jaarlijkse go four trofee in handen te 

mogen nemen. Kom zeker, want het belooft een zeer 

avontuurlijke vergadering te worden!!  

Https://youtu.be/TQA0Ha61PME 

 

26 feb: techniek. Het is weer die tijd van het jaar! Tijd om jullie kaart- en 

sjortechnieken op te frissen 

 

 

 

 

 

Lexi – Frisse - Benji  



 

 

 

ZATERDAG AVONDVERGADERINGEN VAN 18.30 – 21.30 

Vergeet jullie niet warm te kleden want het is nog steeds buiten. 

 

14/01: Geen avondvergadering -> financiële actie 

dag erna 

Iedereen is welkom op onze nieuwjaarsreceptie 

vanaf 20u 

15/01: Vandaag zorgen we weer voor een mooi 

centje en helpen we mee op de Nieuwjaarsreceptie 

van Stad Gent. We spreken af om 8u op de scouts 

voor een ontbijt (dat wij voorzien) en gaan dan 

gezamenlijk met de fiets naar Gent. 

Rond 15u sluiten we af in Gent.  

 

21/01: Trek jullie pyjama’s alvast aan. Time to sit back and relax! 

Movie nighttttt -> Filmkeuze bespreken we via whatsapp. 

 

 

 

27/01: Na lang wachten eindelijk tijd voor onze 

overnachting @jova met de givers! Een avond vol 

vriendschap, avontuur en gekkigheid. 

Zie voorafgaande mail, extra info volgt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

 

4/02: De fameuze winteravondrommelmarkt (mede 

mogelijk gemaakt door de givers)!!! 

Wij kunnen jullie helpende handen zeer goed 

gebruiken, we toetsen binnenkort het praktisch 

gedeelte af met jullie. Graag allemaal nog eens 

rondvragen en zelf zoeken voor dingen die verkocht 

mogen worden.  

 

12/02: We snuiven nog een laatste keer de 

wintersfeer op en trekken onze schaatsen 

aan. 

Pijn, pijn, pijn welkom in het Kristalijn. 

Afspraak om 14.30 in het keizerpark per fiets.  

19/02: Survival of the fittest ->tijd voor onze expeditie 

robinson vergadering te laten doorgaan. Ga de strijd 

aan en laat zien dat er naast een scout, er ook een 

echte Robinson in jullie zit. 

 

26/02: Geen scoutshemden, maar trainingspakken. Bereid 

je voor op een dag boordevol verschillende sporten, waarin 

jullie de fysieke grenzen van het menselijke lichaam opzoeken 

en voorbijgaan!!! 

 

  



 

 

Gegevens  
 

Kapoenen 

Takverantwoordelijke: Clara 

Gsm:    0486 66 06 40 

 

Wouters 

Takverantwoordelijke:  Pieterjan 

Gsm:     0475 44 84 25 

 

 Jojo’s 

Takverantwoordelijke:  Benjamin 

Gsm:     0496 25 35 20 

 

Givers  

Takverantwoordelijke:  Boogie  

Gsm:     0470 52 84 99  

 

 


