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Maandbrief Jvg’s: februari 
 
Allerliefste jvg’s,  
 
de leiding is (eindelijk!!!) klaar met hun examens HOERAAAAA!!!!!! Wij zullen dus weer elke zaterdag 
paraat staan om jullie de leukste tijd van de week te bezorgen. 
 
5 februari: Chillen, genieten, ontspannen, gezelligheid, cosy... allemaal woorden die de vergadering 
van vandaag omschrijven!! We nodigen jullie graag uit voor een avant-première van een mysterieuze 
film op ons lokaal van 14u-17u30!! Jullie mogen versnaperingen meedoen, maar jullie krijgen zeker 
en vast ook een 4-uurtje. Dekentjes, kussens, je knuffel… zijn allemaal welkom! Vergeet zeker je 
mondmasker niet! 
 
12 februari: Oefen maar al jullie pirouettes en sprongetjes, want je zal het zeker nodig hebben op 
de schaatsbaan! We verwachten jullie aan de Kristallijn, Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent 
van 14u30-17u. Er zal in de loop van volgende week nog een mail volgen met meer info en een 
inschrijvingsformulier zodat we kunnen reserveren. Car poolen is ten sterkste aangeraden J 
We vragen om 6 euro mee te nemen! 
  
19 februari: Wisten jullie dat ‘Februari’ afgeleid is van de Romeinse god Februus? De god van de 
van de onderwereld. In de oude Romeinse kalender kwam februari niet voor. Er waren 
oorspronkelijk maar tien maanden in de kalender. Voila dat weten jullie dan ook weer zodat jullie 
komende vergadering net iets slimmer zijn! we verwachten jullie op het lokaal van 14u-17u30 
 
26 februari: Vandaag, welgeteld 70 jaar geleden heeft De Engelse premier Winston Churchill 
bekend gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk over een atoombom beschikte. Net als zijn atoombom 
kan exploderen zal onze vergadering een explosie van plezier zijn! We verwachten jullie op het 
lokaal van 14u-17u30 
 
We herinneren jullie er nog eens aan dat het heel belangrijk is om telkens een mondmasker 
bij te hebben zodat iedereen zivh veilig kan voelen op de scouts.  
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         

 
XOXO 
 
De JVG-leiding  
 


