
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Mei - Juni 

INLEIDING  

Met het groepsweekend en de bloemetjesverkoop achter de rug kunnen we weer 
uitzien naar twee nieuwe maanden. Het kwik stijgt nu ook naar meer aangenamere 
temperaturen en daar gaan we weer uitbundig veel gebruik van maken. 

Er vindt 25 mei een kampavond plaats maar meer informatie hierover volgt nog. 

PLANNING  

ZONDAG 6 MEI (9:30U - 12:00U) 

Omdat het kamp alsmaar dichterbij komt gaan we onze 
sjortechnieken nog eens beoefenen zodat we tijdens het kamp 
niet voor verrassingen staan �. Bedenk maar alvast wat leuke 
ideetjes over wat je deze vergadering in elkaar wil sjorren. 

ZONDAG 13 MEI (9:30U – 12:00U)  

Zorg maar dat jullie bottinnen goed vast zitten want vandaag spelen we nog eens een 
geweldig bosspel! 

ZONDAG 20 MEI (9:30U – 12:00U) 

Het is lang geleden dat we nog eens goed vuil geworden zijn. 
Ja hoor vandaag gaan we eens goed vettig zijn dus vergeet 
geen extra t-shirt mee te nemen.  
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ZONDAG 27 MEI (9:30U – 17:00U) 

Het is de laatste zondag van de maand dus is het vandaag weer een hele dag scouts. 
We spelen deze keer een stadsspel dus vergeet zeker geen fiets, fluovestje en lunch 
mee te nemen om er een superleuke dag van te maken! 

ZONDAG 3 JUNI (9:30U – 12:00U) 

Omdat we tijdens het kamp graag warm en droog zitten om te slapen en te eten, 
gaan we vandaag nog eens oefenen om die tenten en shelters in een mum van tijd 
stevig te kunnen opbouwen. 

ZONDAG 10 JUNI (9:30U - 12:00U) 

We gaan een tip geven over deze vergadering: een appel en 
een ei. Kunnen jullie al raden wat we vandaag gaan doen?  

VRIJDAG 15 JUNI (19:30U – 22:00U) 

Opgelet! Het is vrijdag vergadering in plaats van zondag. Wat we gaan doen blijft 
echter een verrassing! 

ZONDAG 24 JUNI (9:30U – 17:00U)  

Het is deze zondag de laatste keer dat we jullie zien tot het kamp �. Daarom gaan we 
vandaag eens iets anders doen en een bezoekje brengen aan De Ster met de givers. 
Vergeet dus zeker geen lunch, fiets, fluovestje, zwembroek en handdoek mee te 
nemen! 

Daarbij nodigen we jullie en jullie ouders graag uit op de bbq die na de vergadering 
plaatsvindt. Hier zal ook nog meer informatie over volgen. 

SLOTWOORD 

En zo zijn de twee laatste maanden weer voorbij, maar we zien jullie allemaal hopelijk 
terug op het kamp! Tot dan. 

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


