Maandbrief februari
Beste jongverkenners,
Eindelijk mogen we elkaar weerzien en vergaderingen laten doorgaan op
het lokaal. Het zal echter met enkele maatregelen zijn zoals verplichte
mondmaskers en beperkte groepen van 10 personen. We stuurden hier
eerder al mails over maar als er nog vragen zijn mag je die nog steeds via
ons e-mail adres stellen!
- ZONDAG 7 FEBRUARI: Olympische Caféspelen vergadering!
Deze zondag steunen we de
zaken die het moeilijk hebben
tijdens de corona crisis en
gaan we nog eens goed op
café! Niet om onze zorgen te
vergeten maar omdat we
uitgedaagd
zijn
op
het
internationale
caféspelen
festival! We zullen strijden om
de gouden tap in verschillende
disciplines om zo weer wat
aandacht te vestigen op de
horeca.
Vanaf 14u t.e.m. 18u op het lokaal! Zorg ervoor dat je stipt om 14u komt om
contact met andere takken te vermijden (dit is het tijdstip dat we van de
groepsleiding meekregen).

- ZONDAG 14 FEBRUARI: Fietsvergadering!
We gaan fietsen! Door al dat binnen
zitten en online vergaderen zijn we lui
geworden en is onze conditie volledig
om zeep. Hoogtijd om daar iets aan te
veranderen! Breng allemaal jullie fiets
mee (en zorg dat deze in orde is) zodat
we gezamenlijk weer in de wereldtop
geraken
qua
conditie
en
fietscapaciteiten!
De training gaat door van 14u t.e.m. 18u
op ons lokaal. Vergeet zeker jullie fiets
niet!!! (Dezelfde regels als vorige
vergadering gelden omtrent covid-19)

- ZONDAG 21 FEBRUARI: Architecten vergadering!
Vandaag zetten we ons brein aan het
werk. Na bijna een jaar hersenloos
thuis rond te dolen kunnen we
eindelijk
onze
gigantische
hoofdcomputers
gebruiken
om
constructies te bouwen waar niemand
nog
heeft
van
gedroomd!
In
combinatie
met
onze
massieve
spierballen bouwen we een nieuw
wereldwonder!
De meeting start om 14u en zal om 18u
afgesloten worden! Stiptheid wordt
sterk
aangeraden
binnen
de
architectenkring!

- ZONDAG 28 FEBRUARI: Online vergadering!
Vandaag gaan we het internet imperium te lijf! We kopen Google,
Facebook, Amazon en zelf Gamestop op en zullen zelf de wereld regeren via
een online wereldverovering! Om dit echter succesvol en anoniem uit te
voeren zullen we in het echt moeten ontmoeten.
Kom allemaal om 14u stipt naar het lokaal om samen met ons de wereld in
tijden van corona te veroveren! Om 18u zal onze machtsgreep er normaal
op zitten.

(De titel van deze vergadering is een grappige woordspeling van Sven, maar het is weldegelijk een fysieke vergadering op ons
lokaal. Alle haatmails en klachtenbrieven mogen dus aan Sven gericht worden, wij (de coole jeeveeleiding) associëren ons niet
met Sven zijn zotte stoten)

