Joriske
September
Oktober

JoVA 2019-2020
Beste leden en ouders
De vakantie is weer voorbij en het nieuw scoutsjaar is dus weer begonnen.
Hierbij het eerste joriske van dit jaar.
Voor de JoVA is dit jaar ook een feestjaar. In 2020 bestaat de JoVA namelijk
80 jaar en dat zullen wij dit jaar en vooral in maart uitbundig vieren. Houd dus
alvast het weekend van 20-22 maart vrij! We zijn ook op zoek naar vrijwilligers
die een handje willen helpen bij de activiteiten dat weekend. We zullen hier ook
nog een mailtje voor sturen, maar laat al iets weten als je interesse hebt! Om
onze ‘verjaardag’ te vieren gaan we ook op groepskamp. De kapoenen, wouters,
jojo’s en givers zullen op dezelfde kampplaats verblijven. De kapoenen en
wouters in een gebouw en de oudere takken in tenten ernaast! We hebben ook
een speciale t-shirt om dit te vieren die jullie binnenkort ook kunnen bestellen!
Naar jaarlijkse traditie starten we dit jaar met de overgang in de Blaarmeersen
en sluiten we september af met het herfstfeest. De inschrijvingen zijn volop aan
de gang!
Aarzel niet bij vragen contact op te nemen: helena@jovascouts.be
We hopen er een fantastisch jaar van te maken!
Hopelijk tot binnenkort!
Helena

15 september: naar jaarlijkse traditie starten we dit jaar weer in de
Blaarmeersen. Kom kennis maken met he nieuwe leiding en je (nieuwe) groep.
We verzamelen om 10uur op de parking van de topsporthal, waar jullie om 17u
weer mogen opgehaald worden. Wat neem je mee? 50 cent voor een vieruurtje
en je lunchpakket.
22 september: hey kapoenen. Op deze eerste normale vergadering van het jaar
zijn wij benieuwd naar hoe muzikaal jullie zijn. Daarom heten we jullie van harte
welkom op onze muziekvergadering.
28 september: ook dit jaar nodigen we jullie weer uit voor ons herfstfeest.
Inschrijven kan nog steeds. Hopelijk zien we jullie dan! Op dit feest mogen jullie
ook jullie danstalent demonstreren, tonen we de foto’s van de kampen en kijken
we naar de filmpjes van jullie leiding.
6 oktober: na dat leuke herfstfeest van vorige week is jullie leiding nog een
beetje moe. Geen vergadering dus.
13 oktober: vandaag gaan we ravotten in een bos. Kom dus zeker naar onze
bosvergadering.
20 oktober: Jongens! Meisjes! JONGENS! MEISJES! Wij kan er het luidst roepen
en nog veel meer. Kom jouw geslacht vertegenwoordigen op de enige echte
jongens tegen de meisjesvergadering.
25-27 oktober: herfstweekend
Elias, Seppe, Jef, Djani & Elias

15 september: naar jaarlijkse traditie starten we dit jaar weer in de
Blaarmeersen. Kom kennis maken met he nieuwe leiding en je (nieuwe) groep.
We verzamelen om 10uur op de parking van de topsporthal, waar jullie om 17u
weer mogen opgehaald worden. Wat neem je mee? 50 cent voor een vieruurtje
en je lunchpakket.
22 september: Plopkoekenvergadering. Trek je beste ganzenoutfit aan!
28 september: ook dit jaar nodigen we jullie weer uit voor ons herfstfeest.
Inschrijven kan nog steeds. Hopelijk zien we jullie dan! Op dit feest mogen jullie
ook jullie danstalent demonstreren, tonen we de foto’s van de kampen en kijken
we naar de filmpjes van jullie leiding.
6 oktober: de leiding rust uit, tot volgende week!
13 oktober: Fortnitevergadering. We halen je weg vanachter je televisie voor
een coolere versie. Vergeet je danspassen niet!
20 oktober: Olympische spelen:
Kleed jullie sportierf en neem jullie fakkels maar mee want de spelen kunnen
beginneen !
25-27 oktober: ons eerste weekend. Spannend! Meer info volgt!
Bram, Benno, Frits & Alexander

15 september: naar jaarlijkse traditie starten we dit jaar weer in de
Blaarmeersen. Kom kennis maken met he nieuwe leiding en je (nieuwe) groep.
We verzamelen om 10uur op de parking van de topsporthal, waar jullie om 17u
weer mogen opgehaald worden. Wat neem je mee? 50 cent voor een vieruurtje
en je lunchpakket.
22 september: om elkaar goed te leren kennen en elkaar hopelijk snel te
vertrouwen spelen we vandaag enkele teambuildingsspelletjes. Vertrouw jij
de andere jojo’s volledig of heb je nog wat bevestiging nodig? Kom in beide
gevallen zeker naar de vergadering!
28 september: ook dit jaar nodigen we jullie weer uit voor ons herfstfeest.
Inschrijven kan nog steeds. Hopelijk zien we jullie dan! Op dit feest mogen jullie
ook jullie danstalent demonstreren, tonen we de foto’s van de kampen en kijken
we naar de filmpjes van jullie leiding.
6 oktober: na de drukke start van het jaar is de leiding er een weekje op uit om
te bekomen. Tot volgende week!
13 oktober: neem jullie vergrootglas maar mee, want vandaag wordt jullie
zoektalent op de proef gesteld. Het zou natuurlijk te makkelijk zijn jullie gewoon
een beetje te laten zoeken. We verklappen nog niet naar wat jullie op zoek gaan,
maar verwacht je aan nog meer opdrachten op deze vergadering waarvoor het
te moeilijk is een naam te bedenken!
20 oktober: race tegen de tijd! Vandaag wordt een heuse race tegen de tijd.
Doe je snelste schoenen aan en oefen thuis al maar eens om alles zo snel
mogelijk te doen. Wie is de snelste jojo en mag een jaar lang deze titel dragen?
25-27 oktober: ons eerste weekend. Spannend! Meer info volgt!
Cherio,
Seppe & Helena

5 september: traditie zoals elk jaar, de overgang gang! Vier het nieuwe jaar,
jaartje ouder, jaartje wijzer!
22 september: Allo Alloooo een kieken op een velo!!
28 september: herfstfeest, kom allen gezellig lekkere barbecue eten!!
5 oktober: wij zijn even weg, tot volgende week!
13 oktober: Battle of the sex! Kom in grote aantallen en verdedig je geslacht!
Toon ons dat je trots bent op je eigen lichaam!! Verdien het om voor de rest van
het scoutsjaar de sterktste, mooiste, slimste, leukste,... genoemd te worden!
20 oktober: Teambuilding, na vorige week gaan we de band tussen de dames
en heren weer verenigen en een team worden doormiddel van teambuilding
opdrachten! ONE TEAM!!
25-27 oktober: Herfstweekend, ons eerste echte weekend samen, hoe
spannend! Slaap maar goed uit!!
REMINDERS: Vergeet je centje elke week niet EN in perfect uniform of je zal het
je beklagen voor de rest van het jaar! Dus hemd, das en t-shirt!!
Tot dan lieverds!
Mathilde & Robbert

