
4 oktober  Genesis 1, 1-2, 2

“De schepping”

I

11 oktober  Genesis 2:7,18,21-22 

“Adam & Eva”

18 oktober  Genesis 4,1-16 

“Abel & Kaïn”

Zaterdag 31 oktober  Allerheiligen 

“Halloween”

PROGRAMMA

22 november  Exodus 4-21 

“Mozes & de Rode Zee” 
Milieuvergadering

13 december Exodus 4-21 

“Laatste avondmaal” 
vrije vergadering: vergadering met vuur  

en woudloper

15 november  Mc 6, 30-44 

“Vissen & brood vermenigvuldigd” 
Eetfeest

Zaterdag 5 december   

“Sinterklaas”

29 november  Jona 3, 1-5.10 

“Jona & de walvis”

6-7-8 november  Exodus 7-11 

“De tien plagen van Egypte” 
Weekend - Meer info volgt

J.V.’s       estamentT



27 december  Matteüs 4,1-11 

“Jezus in de woestijn”
Geen vergadering

10 januari  Matteüs 4,1-11 

“De verloren zoon”
Jinstage

3 januari  Matteüs 4,1-11 

“Jezus in de woestijn”
Geen vergadering

17 januari  Genesis 11:1-9 

“Toren van Babel”
Geen vergadering

24 januari   Kon. 3:16-28 

“Salomonsoordeel”
Jinstage

7 februari  Lucas 7, 36-50 

“Petrus loopt over het water”

14 februari  Matteüs 27, 27-61 

“Judaskus”
Valentijn

31 januari  Matteüs 27, 27-61 

“Kruisiging van Jezus”
Geen vergadering - lesvrije week

vrijdag 18 december  Matteüs 1:18–2:23 

“Geboorte van jezus”
Kerstfeestje - meer info volgt

II



Naam : Kobe Torrekens ( Tork )
Favoriete evangelist : Matteüs
Lievelingsboek : De Bijbel
Lievelingseten : hostie
Bijbel-lookalike : Abraham
Inspirerende quote : “Geloof in God voor je 
sterft en je mag de hemel binnen.”
Aantal zomers oud : 20
Totem : Pompelmoesoranje Joviale Agame
Postduif : • 0495 79 60 88  
 • Kobe.Torrekens@gmail.com

Naam: Cedric De Clerck
Favoriete evangelist: Johannes
Lievelingsboek: Bijbel
Lievelingseten: Gebroken brood
Bijbel-lookalike: Johannes
Inspirerende quotes: “Naar de kerk gaan 
maakt je net zo min christen als in een garage 
staan   je een auto maakt”
Aantal zomers oud: 20
Totem: Koolzaadoranje guitige stokstaart
Postduif:  • 0496 53 10 31 
 • cedric.declerck@me.com
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Naam : Celine Boeykens 
Favoriete evangelist: Lucas
Lievelingsboek: de bijbel
Lievelingseten: 5 broden en 2 vissen
Bijbellookalike: Maria van Nazareth
Inspirerende quote: “Act confident and no  
one will question you” 
Aantal zomers: 20
Totem: Lavendelrode gezellige sint-bernardshond
Postduif:  • 0499 15 03 66
 • celine.boeykens@gmail.com

Naam: Kathy Sauer
Favoriete evangelist: Marcus
lievelingsboek: De Bijbel
lievelingseten: brood en wijn
bijbel-lookalike: Maria Magdalena
Inspirerende quote: “Stop making drama 
you’;re not shakespeare”
Aantal zomers oud: 19
Totem: Muntgele Ondeugende Panda
Postduif:  • 0492 77 40 15
 • kathy.sauer1@gmail.com
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Naam: Ward Thulie
Favoriete evangelist: Mattëus
Lievelingsboek: de bijbel
Lievelingseten: vis
Bijbellookalike: Balthazar
Inspirerende quote: “Je hoeft niet uit een kraan te 
komen om een spetter te zijn”
Aantal zomers: 20
Totem: nevelpaarse stilgenietende patrijs
Postduif:  • 0479 38 21 29
 • wardthul@gmail.com
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ard

Voor vragen, wist-je-datjes over jullie zonen, belangrijke mededelingen . . . mag je ons altijd
aanspreken voor of na de vergadering. We zijn ook bereikbaar via ons e-mailadres:
jong-verkenners@scoutsherent.be Er is nog steeds een probleem met de mailinglijsten. Moest je
onze mails niet ontvangen, aarzel dan niet om ons op dit e-mailadres te contacteren. 

Al onze communicatie naar de ouders toe verloopt via mail. De Whatsappgroep gebruiken we voor
last-minute berichtjes. Enkel de beheerders kunnen berichten sturen, ouders kunnen hier niet op
antwoorden – geen spamgevaar dus! Jullie krijgen via mail een link waardoor jullie, bij het openen
van die link, rechtstreeks in de groep worden toegevoegd.
Heb je vragen voor de groepsleiding dan kan je hen bereiken op groepsleiding@scoutsherent.be



VI

LIDGELD & 4-UURTJES

DE ZONDAG

Elke zondag krijgen de JV’s een 4-uurtje. Dit samen met het lidgeld kost €48 dat gestort mag 
worden op BE08 0636 7462 3113 op naam van Estée Nolf met vermelding: 
‘naam van de JV, geboortedatum en ‘jong-verkenners’. Wij hopen dat deze en andere kosten van de 
scouts betaalbaar zijn. We willen zeker vermijden dat iemand omwille van financiële redenenen 
niet kan deelnemen aan onze scoutsactiviteiten. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden uit-
gewerkt om de financiële last die onze jeugdbeweging mogelijk met zich meebrengt wat lichter te 
maken. Wij zoeken in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing.

WAAR: De Witte Villa – Kouterstraat 92B
 
WANNEER:  Elke zondag van 14u30 (stipt!) tot 18u (tenzij specifiek anders vermeld in het boekje).  
 We beginnen dit jaar dus een half uur later. Dit om overbevolking op het terrein te  
 verhinderen en samen het coronavirus tegen te gaan.
 
HOE: Iedereen wordt met de fiets verwacht. Zie dat deze helemaal in orde is. 
 Denk aan voor-en achterlicht, .fluohesje en helm

UNIFORM: Iedereen wordt verwacht in piekfijn uniform, zijnde scoutshemd, das en groene korte
broek. Het niet dragen van het uniform heeft gevolgen tijdens de opening dus: een ge-
waarschuwd man is er twee waard. We willen niet zomaar straffen zonder de beteke-
nis van het uniform uit te leggen. De twee belangrijkste redenen voor het dragen van 
het uniform zijn UNIFORMITEIT en HERKENNING. Dit wil zeggen dat enerzijds 
iedereen hetzelfde aan heeft en dit zorgt voor een groepsgevoel. Anderzijds is het een 
teken van herkenning tussen scoutsen onderling over de hele wereld.

 
PROTIP: schrijf overal je naam in want als 50 JV’s hetzelfde dragen, kan er al wel eens iets  
 verwisseld worden.
 
WAT NIET: GSM/smartphones worden afgegeven aan het begin van de vergadering en veilig  
 opgeborgen door de leiding.



VII

Hier zie je hoe het perfecte uniform er uit ziet!

Wij verwachten dat élke vergadering die je niet aanwezig kunt zijn, je iets laat weten via een kort
mailtje. Zo hebben wij op voorhand een idee hoeveel JV’s we kunnen verwachten.

Elke opening zeggen wij de beloftetekst op. Handig is als je dit afdrukt en in de borstzak van je
uniform steekt zodat je het bij de opening erbij kan halen tot je het vanbuiten kent.

Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep.

want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds &  morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien

BELOFTETEKST



VIII

AVONDLIED

Bij de JV’s sluiten we elke vergadering af met het avondlied dat als volgt gaat:

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…

Wij knielen neer om u te zingen
in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Leiders, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê


