JVK 2020-2021

MEET THE SQUAD
Naam: Havana
Geboortedatum: 15/12/2000
Favo Spaans gerecht: Patatas bravas
Casa de papel-crush: Rio
Wat wil je later worden? Piloot

Naam: Toubacouta
Geboortedatum: 03/08/2000
Favo Spaans gerecht: Albondigas
Casa de papel-crush: Nairobi
Wat wil je later worden? Burgemeester

Naam: Skopje
Geboortedatum: 12/10/1999
Favo Spaans gerecht: Patatas al alioli
Casa de papel-crush: El Profesor
Wat wil je later worden? Gelddrukker

Naam: Orlando
Geboortedatum: 08/09/2000
Favo Spaans gerecht: Tortilla de patatas
Casa de papel-crush: Stockholm
Wat wil je later worden? Koning

MEET THE SQUAD
Naam: 北京 (Běijīng)
Geboortedatum: 06/06/2000
Favo Spaans gerecht: Calamares
Casa de papel-crush: Berlin
Wat wil je later worden? Rijk

Naam: Porto-Novo
Geboortedatum: 19/08/2000
Favo Spaans gerecht: Risotto
Casa de papel-crush: Nairobi
Wat wil je later worden? Hertog van Brabant

Naam: Vivenkapelle
Geboortedatum: 06/10/1999
Favo Spaans gerecht: Croquetas de jamon
Casa de papel-crush: Het geld
Wat wil je later worden? Een bandiet

MEETINGS
12/09 - MEET THE SQUAD

Eindelijk zien we elkaar terug. De overgang zal dit jaar anders
verlopen dan andere jaren, maar dat wil niet zeggen dat er geen
feest kan worden gevierd om het nieuwe jaar in te zetten.
Om 20u volgt een online diashow van de kampen afgelopen
zomer, info volgt.
Info:
• 14u-19u
• Locatie: Ingang Park De Rode Poort (Rijselstraat 231)
• Neem €5 mee!

19/09 - LEER MET WAPENS WERKEN

Voordat je een bankoverval kan plegen, moet je voorbereid zijn op
alles. Daarom leren we deze vergadering hoe je een wapen moet
gebruiken.
Info:
• 14u-17u
• Lokaal
• Draag een wit t-shirt en neem een waterpistool mee

26/09 - TRAIN JE FYSIEKE SKILLS

Overvallers moeten fit zijn. Deze sportvergadering zorgen we dat
jullie in goeie vorm geraken.
Info:
• 14-17u
• Lokaal
• Doe je sportkledij aan

02/10-04/10 - BANKOVERVAL VOOR DUMMIES
(ONTMOETINGSWEEKEND)

Het is tijd voor het ontmoetingsweekend. Schrijf deze data alvast
op in jullie kalender! Dit weekend leren we met de groep
samenwerken en overlopen we de bankoverval. Het is belangrijk
dat jullie goed opletten!
Meer info volgt via mail.

MEETINGS

10/10 - ENCUENTRO EN ESPAÑOL

Hola chicos, hoy estamos aprendiendo Español. Zorg dat jullie geheugen
opgewarmd is, want vandaag kruipen we in de huid van de overvallers uit La
Casa de Papel. Dat wil zeggen dat we deze vergadering een echte Spanjaard
zullen worden. Train alvast jullie Spaanse uitspraak eens thuis!
Info:
• 14u-17u
• Lokaal

17/10 - GEHEIME MEETING (INCOGNITOVERGADERING)

We komen dichter en dichter bij de bankoverval. Tijdens de
overval is het de bedoeling dat jullie onherkenbaar zijn. Dit zullen
we vandaag al eens oefenen. Kom allemaal onherkenbaar naar
deze vergadering en draag zeker jullie casa de papel-masker dat
jullie gekregen hebben bij het trimesterprogramma.
Info:
• 18u-20u
• Lokaal

24/10 - FINANCE THE HEIST (KALENDERVERKOOP)

Zoals jullie wel weten, komen er veel kosten kijken bij een bankoverval.
Zo hebben jullie kostuums, wagens, wapens en ander materiaal nodig.
Vandaag verzamelen jullie geld voor al dit materiaal. Verwittig de leiding
als je niet aanwezig kan zijn.
Info:
• 10u15-17u15
• Locatie: Kerk Loppem
• Kom met de fiets
• Mee: Lunchpakket en drinkbus

31/10 - HALLOWEEN

Als overvaller zal je mensen laten schrikken, maar zal je ook zelf
af en toe wat schrik hebben. Vandaag helpen we jullie van deze
schrik af. Kom verkleed!
Info:
• 19u-21u
• Lokaal

MEETINGS
07/11 - TEAM MEETING EN BRUNCH MET EL PROFESOR

Het is natuurlijk ook belangrijk dat jullie goed overeenkomen met
jullie team. Vandaag maken we daarom samen met het team een
lekkere brunch klaar voor El Profesor.
Info:
• 11u-13u
• Lokaal
• Neem €2 mee

14/11 - HOE KRAAK JE EEN KLUIS

Om het geld in de bank te kunnen stelen, moet je eerst de kluis
kunnen openen. Vandaag leer je van een echte professional hoe je
een kluis kan kraken.
Info:
• 14u-17u
• Lokaal

21/11 - BANKOVERVAL

Dit is de belangrijkste vergadering van het hele trimester. We
overvallen de bank. Kom in sportieve kledij en maak jullie klaar
voor een spannende strijd.
Info:
• 14u15-17u15
• Locatie: Tillegembos parking Wittemolenstraat

28/11 - MAKE IT RAIN (CASINO)

Het geld die jullie vorige week verzameld hebben, mogen jullie
vandaag uitgeven. Trek jullie fancy kledij aan en maak jullie klaar
voor een schitterende casinovergadering.
Info:
• 14u-17u
• Lokaal
• Dress fancy

MEETINGS
05/12 - VRAAG OM VERGIFFENIS VOOR JE DADEN
(SINTERKLAAS)

Dit is jullie kans om jullie fouten toe te geven aan sinterklaas en
vergiffenis te vragen voor jullie daden.
Info:
• 18u-20u
• Lokaal
• Neem mee: €2 en brooddoos

12/12 - VERWEN JE SQUAD

Kerst komt dichterbij. Om af te sluiten houden we een klein
kerstfeestje met the squad. Breng allemaal een cadeautje mee
van maximum 5 euro.
Info:
• 19u-21u
• Lokaal
• Neem mee: Cadeautje en kussen om op te zitten

Veel groetjes van jullie nieuwe JVK-leiding. We
hopen jullie zo talrijk mogelijk aanwezig te zien dit
trimester!
Hou volgende data vrij:
• Paaskamp: 07/04/2021-09/04/2021
• Groepskamp: 04/07/2021-14/07/2021
Indien er vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken via:
• Mail: jongverkenners@tilleghem.be
• Facebook: Jongverkenners Tilleghem
• Telefoon:
Iene Maveau 0479 92 53 90
Louise Macours 0494 14 47 90
Hannes Meuleman 0478 27 25 82
Ilian Roos 0470 63 54 51
Lien Desmet 0474 21 92 87
Geraldine Vanderschaeghe 0498 14 27 23
Robin Keirsebilck 0479 13 67 94

