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Maandbrief Jvg’s: September 
 
Een nieuwe maand? Een nieuwe maandbrief! He ho let’s go! 
 
6 november:  
Een ster is een bolvormig hemellichaam bestaande uit lichtgevend plasma met daarin voornamelijk 
waterstof en daarnaast ongeveer 26% helium. In sterren is de druk en temperatuur van de 
inwendige gasconcentratie zo hoog dat er kernfusiereacties plaatsvinden. Daarbij wordt een 
enorme hoeveelheid energie geproduceerd die door de ster wordt uitgezonden vanuit de 
steratmosfeer als elektromagnetische straling met verschillende golflengten, waaronder zichtbaar 
licht. Dit en meer kunnen jullie allemaal ontdekken tijdens de avondvergadering op de lokalen van 
18u - 21u. 
 

13 november:  
Vandaag is een speciale vergadering. 2 Hele leuke leiders hebben iets in elkaar gestoken. Maar wat 
is het? Wie was het?  Dat weet niemand! Een groot mysterie!! Zin in een vergadering vol spanning? 
We verwachten jullie aan het lokaal van 14u tot 17u30 
#spannenddddd #mysterie #ikbenalbang 
  
20 november:  
Haal jullie spelletjeskennis van de voorbije jaren maar naar boven! Jullie zullen het nodig hebben! De 
vergadering gaat door aan de lokalen van 14u tot 17u30 voor een namiddag vol spelen uit de 
oude doos. #oma #denken #omgkeicool #bestedagooit 
   
27 november:  
1, 2, 3, 4  hup naar achter, hup naar voor 1, 2, 3, 4, even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4, links en 
rechts en spreid en sluit. 1, 2, 3, 4, adem in en adem uit. JAJA bereid jullie maar al voor! Conditie op 
peil? check!! We verwachten jullie in topvorm aan de lokalen van 14u tot 17u30 #zweten #ohnee 
#leuk #WOEHOEW 
 
Een kleine reminder dat het winteruur is ingegaan en we een half uurtje vroeger stoppen! 
Jullie zullen ons vanaf nu al om 17u30 moeten verlaten… 
Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie ons altijd aanspreken op de scouts 
zelf, contacteren op jvgleiding@tortels.be of als het dringend is kunnen jullie ons ook altijd bellen: 
  

Zwaluw: 0473 28 93 34     Emippo: 0475 84 60 08 
Schildpad:  0468 17 25 05   Arend:  0483 02 72 84 
Hamanku: 0468 18 43 08         
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