
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joriske  
september – oktober   



 

 

Beste ouders 

 

Wij heten jullie allemaal welkom in de JoVA scouts. 

Dit jaar hopelijk zonder corona zodat we kunnen doen wat we anders 

gewoon zijn.  

We kijken er naar uit om ons uit te leven en plezier te maken, ons vuil te 

maken en sterk te worden. 

 

1 oktober is ons herfstfeest. Hierbij verwelkomen we iedereen door jullie 

uit te nodigen met een BBQ. Zie verder voor meer informatie. 

 

Stevige linker de groepsleding 

Seppe & Benjamin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kalender 22 - 23  

 

 

18 sept  Overgang 

1 okt Herfstfeest  

28 – 30 okt Herfstweekend 

14 jan  Nieuwjaarsreceptie 

31 maart – 2 april  Paasweekend 

17 juni  Spaghettiafhaal 

Kamp data komt later: het valt in de eerste 2 weken van juli 

 

 



 

 

Praktisch  
Zondag  

- 14 – 17.30  

- 50 cent  

- Uniform 

- Rugzak 

- Drinkbus 

- Weeraangepaste kledij 

Zaterdag  

- 18.30 – 20.30 (kapoenen en wouters) 

- 18.30 – 21.30 (jojo’s en givers) 

- Geen 50 cent 

- Uniform 

- Weeraangepaste kledij 

Uniform  
 Foto  Wie  Kostprijs  
Das  

 

Iedereen  8 euro  
Op de scouts te 
kopen 

T- shirt   

 

Iedereen 12 euro  
Op de scouts te 
kopen 

Hemd  

 

Enkel voor jojo’s en 
givers 
 
Voor kapoenen en 
wouters niet 
verplicht 

In de hopper te 
koop 

 

 

 



 

 

Overgang  
Door hinder kan het niet doorgaan op de Blaarmeersen, we spreken af om 10 u aan Rozebroeken 

vooraan het zwembad. 

We verwachten iedereen in uniform met een rugzak waar 1 euro in zit, een drinkbus en een 

lunchpakket. Jullie krijgen een 4uurtje en een drankje. 

Wie een t shirt of een das wil kopen kan dit op de volgende vergadering 

Jullie kunnen jullie kind ophalen om 17 u aan de voorkant van het zwembad 

Herfstfeest  
Het is weer zover, na enkele jaren gaat ons Herfstfeest eindelijk weer door! Dit jaar zal dit doorgaan 

in het JOC/Krejo (Claragoed 2, 9050 Gentbrugge). Dit is een moment waar we de leiding voorstellen, 

kampfoto's tonen en als kers op de taart zal elke tak een fenomenaal dansje uitvoeren! 

Aangezien er geen zalen beschikbaar waren in de buurt die groot genoeg zijn zijn we genoodzaakt 

om het Herfstfeest in een iets kleinere zaal te doen. Daardoor zijn we beperkt qua personen. Om 

iedereen toch een kans te geven om te komen zullen we werken in 2 shiften. Een om 17u en een om 

20u. Vanaf 22u30 is iedereen terug welkom om iets te komen drinken! 

Vul de link in voor reservatie: https://forms.gle/45SapGNkLdsHWFZw8 

Lidgeld 
 

Voor dit jaar bedraagt het lidgeld 45 euro voor het eerste kind. Voor de broertjes of zusjes bedraagd 

het 40 euro. 

Dit is te storten op BE39 0682 0920 8819 

Gelieve de namen van uw kind(eren) + groep volledig erbij te schrijven. Bv. Benjamin-Clarke-Jojo 

 

Wie recht heeft op verminderd lidgeld stuurt best een mailtje naar jovascouts@outlook.com 

 

Nieuwe leden: 
Jullie hebben recht op probeer-beurten. Als het jullie bevalt betalen jullie het lidgeld. Als het niets 

voor jullie is stuur je een mailtje naar jovascouts@outlook.com en vermeld je dat jouw kind stopt. 

 

  

https://forms.gle/45SapGNkLdsHWFZw8?fbclid=IwAR3IMoV2pKORDGg6bCl01ZVTEUIecyGn181cgLBIYS-eIU0Mooo_Ux81xv4
mailto:jovascouts@outlook.com


 

 

 

18/09 

Vandaag worden jullie allemaal om 10 uur verwacht aan 

Rozebroeken!! Met 1 euro voor een koekje en een drankje. 

Jullie ouders mogen jullie dan terug  komen halen tegen 17 

uur. Vergeet ook jullie lunchpakket niet voor over de middag. 

Wij kijken er naar uit om jullie terug te zien dit jaar!!  

 

Normale zondagvergaderingen van 14u tot 17u30. Breng 
zeker jullie 50-centje en drinkfles (met rugzak) mee. 

 

25/09 

Vandaag gaan we samen een 

stoer, sterk, leuk team worden. 

En heel veel nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes maken. Kom maar 

allemaal af het is TEAMBULDING 

VERGADERING. 

 



 

 

1/10 

Het is feest vandaag namelijk 

herfstfeest!! Er zal hier nog meer 

informatie over volgen (via mail, 

facebook). En dan kunnen jullie ook 

het dansje voor tonen aan de 

ouders dat jullie al weken aan het 

oefenen zijn!!  

 

9/10 Ridders en prinsessenvergadering 

We gaan vandaag de heks 

verslaan in het bos want de 

prinses zit vast in de toren!! 

Dus  stoere ridders en 

prinsessen we gaan vandaag 

samen de heks verslaan. 

Verkleed jullie allemaal in een 

ridder of prinses tot straks!!  

 

16/10 

Onze grote schat is gestolen op de scouts. 

Wij gaan samen de schat terug gaan 

zoeken want vandaag zijn wij piraten!! Ps. 

Het is piratenvergadering 

 



 

 

23/10 

We veranderen de JOVA in een 

dierentuin! Verkleed jullie 

allemaal als jullie lievelingsdier 

tot dan!! Zoo vergadering 

 

28/10 – 30/10 

Het is herfstweekend, een weekendje weg zonder je ouders 

spannend!! 

Er zal nog een weekendbrief komen met verdere info!! 

  



 

 

 

 

18 september 
Joepie! Eerste vergadering! We zijn terug! Benieuwd om de 
nieuwe wouters EN de dierennaam van Hans te leren 
kennen?  Wees dan zeker van de partij. 
We verwachten jullie om (10u) aan de ingang van zwembad 
Rozebroeken. Vergeet zeker jullie lunchpakket en 1 euro 
niet. Jullie mama en/of papa kunnen jullie daar ophalen om 
17u. 
(Hou rekening met autoloze 
zondag.) 
 

Normale zondagvergaderingen 
van 14u tot 17u30. Breng zeker 
jullie 50-centje en drinkfles (met 
rugzak) mee. 

 

25 september 
Het is tijd dat de wouters zich eens proberen te bewijzen 
tegenover de leiding. Zijn jullie opgewassen tegen deze 
gevaarlijke jungledieren of lopen jullie huilend weg? Wij zijn 
alvast benieuwd om te weten welk vlees we in de kuip 
hebben.  
 



 

 

1 oktober 

Eerste weekend van de maand, dus 

geen scouts… maar niet getreurd, 

naar jaarlijkse traditie gaat ons 

herfstfeest door! Meer informatie staat hoger 

 

9 oktober 

De eindeloze discussie; katten tegen honden. 

Vandaag vechten we dit dilemma uit met een 

aantal spannende spelletjes en uitdagingen. Wie verkleed 

komt als kat of hond krijgt bonuspunten ;). Wij zijn alvast 

benieuwd naar het resultaat.  

 

16 oktober 

Er is een gemene tovenaar in Gentbrugge die de geslachten 
omgewisseld heeft. Het is aan de Wouters van de JoVA om de 
tovenaar op te sporen en te bestrijden EN we hebben alle 
hulp nodig!! Vandaag komen jullie verkleed als het andere 
geslacht! 
 
 
23 oktober 
BOE BOE BOE KOM ALS JE DURFT.  
 
 
28 – 30 oktober 
Wow?! De tijd vliegt!!! Ons eerste weekend breekt al aan! 
Meer info volgt. 



 

 

 
We kunnen alvast niet wachten om jullie allemaal weer te 
zien! 
Stevige linker en veel knuffels 
 
Baloe, Hathi, ? en Kaa 

 

 

 

  



 

 

 

 

18 sept overgang 

Toedeloee, hier zijn we weer. Dit jaar in de rozenbroeken of 

anders gezegd RB. We spreken om 10u af vooraan het 

zwembad, en eindigen om 17u op de startplaats.  Laten we er 

een gekke dag van maken. 

 

Neem elke vergadering jullie fiets mee, 50c, rugzak met 

drinkbus. Vergeet jullie uniform niet!!! 

 

25 sept  teambuilding 

We gaan van jullie een sterk team 

maken. Dus kom allemaal zodat we 

een fantastisch jaar tegemoet 

kunnen gaan. Wees voorbereid 

want het kan moeilijk worden.   

 

9 oktober jojo’s vs leiding 

Warm jullie maar al op want de leiding staat paraat. We zijn 

klaar voor een stevige strijd, dus verwacht het onmogelijke  

maar ook het mogelijke.  

 



 

 

16 oktober assepoester  

Fritse is zijn schoentje verloren, 

dus moeten jullie strijden voor 

hem het juiste schoentje te 

geven. Kom verkleed als 

pompoen  

 

23 oktober zoek de schat 

Jullie fantastische leiding heeft een schat verstopt in de 

meersen. We zijn alvast benieuwd of jullie onze kaart kunnen 

lezen om zo de schat te kunnen innen. Wie verkleed komt als 

piraat krijgt een zeer groot voordeel. 

 

28 – 30 herfstweekend  

Eindelijk herfstweekend, een weekendje zonder mama en 

papa dus kom maar allemaal af!!!! Later maar info. 

 

Stevige linker  

Frise , lexi, benji 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

18/09: Overgang!!! We spreken af aan de ingang van het 

Rozebroekenzwembad om 10u. Hier spelen we eerst een 

groepsspel met alle takken. Na de middag zullen we elkaar 

een beetje beter leren kennen. Tenslotte sluiten we om 17u 

af in schoonheid. 

 

25/09: Pomp de banden maar op en smeer de kuiten in! We 

gaan op fietstocht! 

 

9/10: There is no I in teamwork. Naast elkaar kennen, is leren 

samenwerken met elkander een must als je het hebt over 

scouting. 

 

16/10: Onger lijk een peird. We schuiven onze scoutsvoetjes 

niet zomaar onder tafel, maar we koken samen een op en top 

driegangenmenu met alles erop en eraan. 

 

25/10: Wij zien onze drie torens geire, jullie ook?? Maar 

buiten de drie torens heeft onze prachtige stad nog enkele 

bijzonderheden. Helpen jullie ze te ondekken?  

 

 



 

 

28,29,30/10: Eindelijk herfstweekend!!!! Later maar info. 

 

Tot snel en vele groeten van Genietende Gnou (Merlijn De 

Bont) en Big Doggo (Seppe Bogaert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gegevens  
 

Kapoenen 

Takverantwoordelijke:  Anna  

Gsm:    0468 30 36 67 

 

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  

 


