
 

 

 

 

 

 

Infobrief JVG 2019 -2020 
Het nieuwe scoutsjaar is gestart en daar hoort de nodige info bij, vandaar deze brief. Verder vind je 

ook het leidersteam van de JVG-tak en een voorlopige kalender. 

Onze leiding 

We stellen onszelf graag eerst eens voor: 

 

Wie zijn de JV/JG’s? 
De jongverkenners en jonggidsen zijn onze elf- tot dertienjarigen. Door te werken met kleinere 

groepjes, patrouilles, wordt het nemen van kleine verantwoordelijkheden aangemoedigd. Ze zoeken 

zichzelf een plaatsje binnen de groep en kunnen hun vaardigheden in de patrouilles maximaal 
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ontplooien. De jongverkenners zetten ook grote stappen wat hun scoutstechnieken betreft. Zo leren 

ze sjorren, vuur maken en tenten opzetten. JVG’s ontdekken de wereld en vinden bij de scouts een 

boeiende, hedendaagse en creatieve kijk. Die helpt hen om op te groeien tot open, kritische en 

bewuste jongeren. Ze gaan twee keer op weekend en een keer op een tiendaags tentenkamp tijdens 

de zomervakantie. 

Vergaderingen 
Elke zaterdag van 14u tot 17u30 is er vergadering voor de 

jvg’s. Aangezien we nogal eens graag de gezonde buitenlucht 

opsnuiven, durven we al eens een verplaatsing te maken. We 

vragen dus om steeds met de fiets naar de scouts te komen. 

Dat is niet alleen gemakkelijk, maar ook gezond en goed voor 

het milieu. We beseffen echter ook dat het niet altijd voor 

iedereen evident is om per fiets naar de scouts te komen, we 

zullen dan ook proberen om in onze maandmail, op facebook 

en onze website aan te kondigen of de fiets nodig is.  

Ons leidersteam bestaat voornamelijk uit studenten, daarom kan er tijdens de examenmaanden 

(eind december-januari en eind mei-juni) al eens een avondvergadering georganiseerd worden. Soms 

valt er ook al eens een vergadering weg. In elk geval word je daarvan tijdig verwittigd. 

Kantine 
Elke vergadering krijgen de jvg’s de kans om kantine (chips, frisdrank) te kopen aan de democratische 

prijs van 80 eurocent per consumptie. De weinige winst die we op de kantine maken, komt integraal 

ten goede van de weekends en kampen. 

Uniform 
Het verplichte uniform voor jvg’s bestaat uit een das met dasring, scoutshemd en blauwe 

broek/rok. Dat alles kan aangeschaft worden in ons eenheidssecretariaat, 

dat elke zaterdag open is van 17u tot 17u30. Daar kunnen trouwens ook 

tweedehandshemden worden aangeschaft. Ook stevige schoenen en een 

regenjas vallen aan te raden. Scoutstruien mogen eveneens gedragen 

worden, maar maken geen deel uit van het perfecte uniform. De 

zaterdagnamiddag verwachten we jullie dus met hemd en das. Zorg dat je 

kledij draagt die vuil mag worden en tegen een stootje kan. We vragen om 

kledij, scoutshemden en dassen in het bijzonder, te naamtekenen. Jaarlijks 

raakt er heel wat kledij verloren. Genaamtekende kledij vindt veel 

gemakkelijker en sneller zijn eigenaar terug.  

Hemd te klein? Breng je oude hemd zeker binnen in het eenheidssecretariaat wanneer je een nieuw 

koopt. Zo geef je anderen de kans om een tweedehandshemd te kopen, en bovendien ontvang je 

zelfs vijf euro voor je oude hemd! 

  



Technieken 
We proberen ons als scouts en gidsen te onderscheiden van ander vrijetijdsbestedingen door ons te 

focussen op de scoutstechnieken. Aangezien we deze zomer een volledig kamp in tenten slapen is 

een goede kennis van technieken echt wel noodzakelijk. Zo zullen we de jvg’s dit jaar leren vuur 

maken, sjorren, knopen leggen, eerste hulp verlenen enz. Wie er bij de jvg’s in slaagt om al deze 

technieken foutloos toe te passen, kan zijn teervoet behalen. Ons doel is dat iedereen tijdens zijn 

periode binnen onze tak zijn teervoet behaalt. Je kan immers enkel je totem behalen bij de 

verkenners/gidsen als je je teervoet hebt. 

Al deze technieken worden tijdens de vergaderingen op een speelse manier 

aangeleerd en ingeoefend. We verwachten echter dat de jvg’s ook thuis 

eens hun teervoetboekje openslaan. Zo’n boekje kan je voor drie euro 

aanschaffen in ons eenheidssecretariaat.  

Weekends en kamp  

De welpen gaan één keer op weekend in de herfstvakantie en één 
keer op 
Een zomerkamp van elf dagen. Daarnaast gaan we dit jaar met de hele eenheid op kamp 
tijdens de paasvakantie. 
Noteer alvast deze data: 

Data: weekends & kampen 

Herfstweekend  25-27 oktober 2019 

Eenheidskamp 4-7 april 2020 

Zomerkamp 21-31 juli 2020 
 

We gaan ook op zomerkamp voor elf dagen. Tijdens dat kamp slapen we in tenten. Aangezien we elf 

dagen op kamp zijn, is goed gerief echter belangrijk. Daarom vragen wij ook om aangepast gerief 

mee te nemen op weekends maar vooral op kamp. Een stevige rugzak, een warme slaapzak, 

luchtmatras, stevige wandelschoenen en een zaklamp zijn geen overbodige elementen. Als u 

hieromtrent vragen hebt, spreek dan leiding gerust aan. We geven jullie graag advies waar jullie 

degelijk gerief kunnen kopen. 

Meer informatie wordt verspreid via mails. Die ontvangen jullie tijdig in jullie mailbox.  

Kalender 

Elke zaterdag is er scouts van 14u tot 17u30 op ons terrein in de Tieltsesteenweg. Soms vinden er 

echter ook speciale activiteiten plaats. Noteer alvast de data in het kader hieronder.  

Maandelijks sturen we ook een mail met de komende activiteiten.  

 

 

  



 

Kalender  

21/09/2018 Ouderuitdaging + info- en spaghettiavond   

28/09/2018 Geen scouts 

25-27/10/2018 Herfstweekend 

Meer info volgt… Eetfestijn  

Meer info volgt… Sinterklaasfeestje 

Meer info volgt… Kidsfostival (kinderfuif) 

04-07/05/2019 Paasweekend  

Meer info volgt… Geen scouts wegens lenteschoonmaak 

Meer info volgt… Fietsenrally 

Meer info volgt… Barbecue 

21-31/07/2019 Zomerkamp  

 

Contactinfo 

Om jullie van alle nieuwtjes op de hoogte houden, maken we graag gebruik van mail. We versturen 

aan het begin van elke maand een mail met een overzicht van alle vergaderingen. We proberen ook 

om de belangrijke zaken nog eens via Facebook te delen. 

Ook volg er nog een infomoment waar we onszelf nog eens voorstellen en de nodige uitleg geven 

voor het komende jaar. Die zal doorgaan op zaterdag 21 september van 17u45 tot 18u15 in het 

JV/JG lokaal. 

Nog vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Dit kan via mail, een belletje of spreek ons 

gerust aan op zaterdagnamiddag. Misschien vind je het antwoord al terug op onze website 

(www.deleeuwerik.org). Voor complexere problemen zijn wij gerust bereid op huisbezoek te komen.  

 

Wij hebben er alvast veel zin in, tot zaterdag! 

Groetjes 

De jongverkenners-/jonggidsenleiding 

Dit programma staat ook steeds 
op de website 
(www.deleeuwerik.org). Info 
volgt over al deze activiteiten! 


