
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Maart - April 

INLEIDING  

Nu het zonneke stillekesaan terug tevoorschijn komt en de lente in aantocht is kunnen 
we (hopelijk) terug zoveel mogelijk buiten in de bossen gaan ravotten zonder regen!! 
In april komt de paashaas langs maar dan zien we jullie spijtig genoeg twee weken 
niet… Laat de eitjes alvast smaken! 

Verder is het eind april onze bloemetjesverkoop, met de opbrengst gaan we een 
bangelijke activiteit doen op kamp dus goed verkopen is de boodschap!! Meer info 
hierover volgt nog. 

PLANNING  

ZONDAG 4 MAART (9:30U - 12:00U)  

Omdat we vorige maand het spel van de jins niet hebben kunnen spelen komen ze 
ons nog een extra week vergezellen. Bereid jullie maar al goed voor want het belooft 
een knaller van formaat te worden! 

ZATERDAG 10 MAART (9:30 – 12:00U)  

Opgelet! Het is 10 maart dropping dus is het zaterdag vergadering in plaats van 
zondag. 

Vandaag kruipen we lekker warm bij 
elkaar en openen we een heuse 
ontbijtcinema! Lekker ontbijten dus 
tijdens de film. Vergeet zeker niet om 
iets mee te nemen zodat je wel 
degelijk ontbijt hebt! 
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ZONDAG 18 MAART (9:30U – 12:00U) 

Hoe vettiger, hoe prettiger! Neem zeker allemaal een extra T-shirt mee. � 

ZONDAG 25 MAART(9:30U – 17:00U) 

Haal vandaag maar al je geluksbrengers boven! Je zal ze zeker en vast kunnen 
gebruiken. Verder zullen we vandaag ook jullie culinaire kennis testen. 

Neem voor de zekerheid toch maar eten en drinken 
mee, want jullie kennende kunnen we toch niet zo zeer 
vertrouwen op die culinaire kennis � 

 

ZONDAG 1 APRIL, 8 APRIL 

De komende weken zullen jullie het even zonder ons moeten doen � Op 1 april is het 
Pasen en 8 april gaat de leiding op weekend. Maar na deze periode verwelkomen we 
jullie graag op ons superbangelijk weekend! 

VRIJDAG TOT ZONDAG 13-15 APRIL 

Dit weekend is het groepsweekend! Meer info volgt in een brief! 

ZONDAG 22 APRIL (9:30U - 12:00U)  

Vandaag trekken we naar het alom bekende park Sorghvliedt 
voor nog eens een goei classic bosspel, be there or be square! 

ZONDAG 29 APRIL (9:30U – 17:00U)  

Knoop die bottinnen maar extra goed vast deze ochtend want wij trekken de straten 
op voor onze bloemetjesverkoop. We verwachten jullie allemaal zodat we met de 
opbrengst er een nog bangelijker kamp van kunnen maken! 

Vergeet zeker geen eten, drinken en een fluovest mee te nemen! 
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SLOTWOORD 

Dit was het dan voor deze twee maanden! 

Groetjes van de jogiverleiding! xoxo 

Snoek, Kookaburra, Orang-oetan, Stekelvarken, Newfoundlander, Smelleken 


