Beste ouders, jongverkenners, jonggidsen
Het nieuwe scoutsjaar is gestart en daar hoort de nodige info bij, vandaar deze brief. Verder
vind je ook een handige kalender en het leidersteam van de JVG-tak.

ONZE LEIDING
We stellen onszelf graag eerst eens voor:
Takleider
Naam: Riebe Deketelaere
Totem: Onstuimige Wasbeer

Assistent-takleider
Naam: Dylan Haens
Totem: Kameel

Adres: Collegestraat 46
9900 Eeklo

Adres: Nijverheidskaai 10
9900 Eeklo

gsm: 0479/ 70 31 15
e-mail:
gsm: 0472/ 06 74 08
onstuimige.wasbeer@gmail.com
Leiding
Naam: Margot Haeck
Totem: Spontane Stokstaartje

Leiding
Naam: Lucas Vandoorne
Totem: Geniepige Argali

Leiding
Naam: Laurora Goethals

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
wekelijks op facebook en onze website aan te kondigen of de fiets al dan niet nodig is.

Ons leidersteam bestaat uit enkele 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 70 eurocent per consumptie. We willen ons dit jaar ook engageren
om geregeld een gezond alternatief (stuk fruit) aan een minderprijs aan te bieden. 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 13u40 tot 14u. 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 jvg’s gaan dit jaar een keer op weekend, een keer op eenheidspaaskamp en een keer op
zomerkamp. Onze weekends gaan steeds door van vrijdagavond tot zondagmiddag. We
gaan ook op zomerkamp voor tien dagen. Tijdens dat kamp slapen we in tenten. Aangezien
we tien 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. Als hieromtrent vragen
hebt, spreek de leiding gerust aan. We geven jullie graag advies waar jullie degelijk gerief
kunnen kopen.
Meer informatie wordt verspreid via brieven. Die ontvangen jullie tijdig in jullie mailbox.

CONTACTINFO
Om jullie van alle nieuwtjes op de hoogte houden, maken we graag gebruik van mail. Mocht
je jouw e-mailadres nog niet hebben opgegeven, vragen we je met aandrang het
bijgevoegde strookje ingevuld terug mee te brengen. Het communiceren via mail is immers
een pak handiger, goedkoper en milieuvriendelijker dan brieven via de post te versturen.
Mocht je een mailtje zijn kwijtgeraakt, kan je steeds al onze documenten op de site
terugvinden (www.deleeuwerik.org).

KALENDER

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

Ik, ……………………………………………………………………, ouder van
……………………………………………………….., wil vanaf nu mijn post via mail ontvangen.
Mijn mailadres is ……………………………………………………………..

