
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
November - december 

INLEIDING  

Ondertussen zijn de eerste twee maanden van het nieuwe scoutsjaar al achter de rug. 

Iedereen die moest overgaan is overgegaan, de eerste sjorringen zijn alweer gelegd, 
en ons eerste fantastisch Vikingweekend is ook al voorbij. Kleed jullie alvast maar wat 

warmer aan want zelfs ondanks de opwarming van de aarde wordt het alsmaar 
kouder en kouder doordat november en december op ons staan te wachten… 

PLANNING  

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

Aangezien we weten dat jullie allemaal zo sportief 
zijn, doen we deze zondag een wieltjesvergadering. 

Breng dus iets met wieltjes mee zoals rolschaatsen, 
een skateboard, go-cart, enz... Er is maar 1 
voorwaarde: GEEN FIETS! 

ZONDAG 11 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het herdenking van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Bij 

deze gaan we dus ook een vergadering in thema doen. Een vergadering waar er 
alleen maar vrede en vriendschap heerst, meelballengevecht! Bedenk dus maar alvast 
een manier om je team naar eeuwige roem en glorie te begeleiden. 

ZONDAG 18 NOVEMBER (9:30U – 12:00U) 

Aangezien we geen salonscouts zijn en het bos niet ver zoek is, doen we deze 
vergadering een waanzinnig bosspel. We hopen dus dat jullie tegen dan fit en monter 
zijn want het kan er nogal heftig aan toe gaan. 
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ZONDAG 25 NOVEMBER (9:30U – 17:00U) 

“Goede dag, wij zijn van de scouts 28 Zaoeja en verkopen 
truffels, zou u een doosje willen kopen?”  

Als dit je niets zegt dan zullen we je nog eventjes helpen: 
truffelverkoop!  

We gaan met de hele scouts de straat op om onze overheerlijke 
truffels in Hoboken en omstreken te verkopen. 

Vergeet zeker geen eten, drinken en fluohesje. 

ZONDAG 2 DECEMBER (9:30U – 12:00U) 

Hopelijk zijn jullie allemaal dit jaar braaf geweest want vandaag komt de Sint langs. 
Zo niet, dan kan je maar beter thuisblijven of je gaat in de zak terug naar Spanje met 

de Sint. We hopen jullie dus in een piekfijn uniform te kunnen ontvangen want zo ziet 
de Sint jullie het liefst. 

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

Mastworp, timmermansknoop, driepikkel,… Allemaal knopen/constructies die door een 
echte scout direct gemaakt kunnen worden. Daarom gaan we ze deze vergadering 
nog eens deftig aanleren zodat je kan laten zien dat je een echte scout bent. 

ZONDAG 16 DECEMBER (9:30U – 12:00U) 

Naar jaarlijkse traditie kijken we vandaag met zen allen naar een leuke animatiefilm. 
Neem dus alvast een dekentje en/of een hoofdkussen mee en dan wordt het een 
gezellige zondagvoormiddag. 
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ZONDAG 23 DECEMBER 

Het is vandaag geen vergadering dus is het nog eens mogelijk om 
lekker lang uit te slapen. 

ZONDAG 30 DECEMBER 

Ook vandaag is het geen vergadering en dus kunnen jullie zich klaarmaken om 
oudjaar met jullie vrienden en/of familie uitbundig te vieren. 

SLOTWOORD 

Zo, dat was het dan weer voor november en december! We wensen jullie bij deze nog 
een zalig kerst en een gelukkig nieuwjaar!!! 

Feestelijke groeten van jullie leiding, 

Spreeuw, Jutho, Conejo, Stekelvarken, Arasari, en Suricata 


