JONG

GIVERS

MAANDBRIEF – november en december
HeyHo, ho, ho!! Dag liefste JOGI’s,
De eerste maand vol scoutikoos plezier en vertier is voorbijgevlogen. De koude
winterdagen komen dus dichter en dichterbij… Maar niet getreurd!!! Er wacht
ons weer een volledig nieuwe maand vol activiteiten om warm van te krijgen!
Vergaderingen

Wanneer?

Wat?

Extra?

03/11

GEEN vergadering!!! ;-(

/

10/11 – 14h tot 18h

17/11 – 14h tot 18h

24/11 – 14h tot18h

Pablo JOGIscobar –
el patrón del mal

Barrie, Robbie, Rikkert, Gerrie
en Richard zetten de
bloemetjes buiten…
Battle Royale –
survival of the JOGI’s

Casino Royale –

/

Merginoale kledij!!!

/

30/11 – 18h30 tot
21h30

shaken, not stirred

07/12 – 18h30 tot
21h30

JOGI’s @ the movies

Knusse en warme
dekentjes

14/12 – 18h30 tot
21h30

Avondwandeling – 9000 edition

Warme kledij

21/12 – 18h30 tot
21h30

Gotchah!! @ “Winter”markt

Onopvallende kledij en
vermommingen

28/12 – e. v.

Winterstop vergaderingen –
C u on the other side!

No tie, no entry – suit up!

/

Praktische informatie:

- Er zijn nog steeds enkele leden die hun lidgeld niet betaald hebben. Dit bedrag
bedraagt 55 euro en we willen aan hen vragen dit zo snel mogelijk te storten op
het rekeningnummer van de Jogi’s: BE50 8900 1483 9718 met vermelding
“lidgeld + naam Jonggiver”. Zolang wij deze bedragen niet ontvangen hebben,
kunnen wij geen verzekeringen betalen in het geval dat er ooit iets mis zou lopen.
- De laatste medische fiches moeten ook zo snel mogelijk ingediend worden.
- Verbod: het is verboden om snoep of elektronische apparaten (gsm, ipod, ...)
mee te hebben naar onze vergaderingen. Indien dit toch het geval is dan is dit
op je eigen verantwoordelijkheid! Inbreuk op deze regel wordt natuurlijk
bestraft met een heerlijk heftige pompsessie.
Uniform:

Jonggiverwet

Als afsluiter geven we nog maar eens de Jonggiverwet mee. Leer deze eens deftig
uit het hoofd, van voren naar achteren, van achteren naar voor en bespaar jezelf
een schaamtelijke afgang tijden het groot aantreden!
Wij zijn Jonggivers
Wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen en kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.
Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via
• E-mail: sbjonggivers@yahoo.be
• GSM:
- Ben:
0477 43 28 85
- Céleste:
0492 99 98 68
- Camila:
0494 18 39 16
- Niko:
0484 35 93 41

WE MAKEN ER NOG EEN SPETTEREND 2018 VAN!
Een stevige linker van jullie liefste leiding,
Ben – Niko – Céleste - Camila

