
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
September - Oktober 

INLEIDNG  

Het vorige scoutsjaar is nog maar net ten einde en daar staat het nieuwe jaar reeds 

voor de deur. Jullie leiding heeft er al waanzinnig veel zin in en hopen dat jullie 
hetzelfde kunnen zeggen! Ontdek snel wat jullie allemaal kunnen verwachten van 
onze eerste 2 maanden samen. 

PLANNING  

ZONDAG 2 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U) 

Het is de laatste aflevering om ons jaar in stijl af te sluiten, hier wil je gegarandeerd 
bij zijn. Tot zondag! 

ZONDAG 9 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U) 

De leukste dag van het jaar, het is overgang! Jullie worden verwacht om half 10 voor 

nog enkele leuke pleinspelletjes voor we het nieuwe jaar in gang trappen! Om 11u 
begint de jaarlijkse mis. U kan nog inschrijven tot 5 september voor de spaghetti. 
Meer info vindt u in de brief. 

ZONDAG 16 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag is het ons eerste moment tezamen, hier en daar zijn er wel wat gekende 
gezichten bij maar toch zouden we elkaar nog nét iets beter moeten leren kennen. 

Allemaal komen naar onze reuzeleuke kennismakingsvergadering! 
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ZONDAG 23 SEPTEMBER 
(9:30U – 12:00U)  

We gaan niet stilzitten en trekken met z’n 
allen het bos in! De leiding wilt wel eens 

zien wie de competitieve leden zijn en of 
er geboren valsspelers in onze groep 

zitten. Uiteraard doen wij het veel beter 
dan deze cartoon ons voorschrijft �.  

ZONDAG 30 SEPTEMBER  

Vandaag mogen jullie eens extra lang slapen want de leiding is op planningsweekend 
om voor jullie dit bangelijke jaar verder in elkaar te steken! 

ZONDAG 7 OKTOBER (9:30U-12:00U)  

We gaan vandaag jullie skills van het sjorren 
enerzijds testen en anderzijds verbeteren! Wie 

kroont zich tot sjorkampioen? We zoeken het 
vandaag uit!  

ZATERDAG 13 OKTOBER (9:30U – 
12:00U)  

Het is deze week uitzonderlijk op zaterdag vergadering want vanavond is het Studio 

28! Spoor jullie ouders nog maar eens extra aan om hun beentjes te komen 
losschudden. Wat we vandaag gaan doen, blijft nog een kleine verrassing.  

ZONDAG 21 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

De leiding heeft zin om te sporten! Doe 

allemaal jullie sportiefste outfit aan en 
breng jullie beste conditie mee!  
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ZONDAG 28 OKTOBER   

Dit weekend beleven wij normaal gezien belachelijk veel plezier op ons eerste 

weekend van dit jaar. Degenen die er niet bij zijn hebben ongelijk! Verdere informatie 
volgt in de brief.  

Zo, het programma is duidelijk en komen is de boodschap! We maken er een 
onvergetelijk jaar van! 

Ne stevige linker of ne goeie rechter,   

De Jogiverleiding! 

 


