
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Januari - Februari 

INLEIDING  

Na een lange vakantie en veel feestjes, vliegen we er terug in. Ook wij wensen jullie 

natuurlijk een gelukkig nieuwjaar! Zijn jullie al benieuwd naar met welke geweldige 
vergaderingen we het jaar zullen inzetten? Lezen is de boodschap! 

PLANNING  

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

Omdat we nog steeds een beetje in de feeststemming zijn van nieuwjaar, doen we 

een spetterende nieuwjaarsvergadering. Iedereen neemt een cadeautje mee van rond 
de €2,5. Bereid jullie beste voornemens voor het nieuwe jaar alvast voor!  

VRIJDAG 11 JANUARI (20U) – ZATERDAG 12 JANUARI (10U) 

Hoe kunnen we de start van het nieuwe jaar beter verderzetten dan met een goede 

casinoavond? Jongens kom in jullie aller chicste pak, meisjes in jullie allermooiste 
kleedje. Het is de bedoeling dat jullie blijven slapen op de scouts dus neem zeker een 

slaapzak, matje en tandenborstel mee! In de ochtend ontbijten we samen en om 10u 
is het alweer gedaan. 

ZONDAG 13 JANUARI – GEEN VERGADERING 

Omdat we dit weekend al een super leuke vergadering hebben gedaan, mogen jullie 
op zondag uitslapen.  

ZONDAG 20 JANUARI (9:30U-12:00U)  

Weten jullie nog wel hoe je moet sjorren of kaartlezen? Het is alweer lang geleden 

dat we jullie technieken nog hebben opgefrist. Hoog tijd dat we daar verandering in 
brengen! 
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ZONDAG 27 JANUARI (9:30U – 17:00U) 	

Vandaag is het nog eens een hele dag scouts. Neem zeker zwemgerief, fluohestje, 
fiets en lunchpakket mee want we gaan zwemmen! 

ZONDAG 3 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

Vandaag doen we woudlopers keuken! We maken een vuurtje en leggen daar iets 

lekkers op. Vergeet dus zeker niets mee te pakken zoals een stukje vlees, stokbrood, 
marshmallows,…  

ZONDAG 10 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Vinden jullie ook niet dat we veel te weinig bosspelen spelen? Vandaag gaan we hier 
verandering in brengen. Maak jullie alvast klaar voor het eerste en legendarische 
bosspel van 2019.   

ZONDAG 17 FEBRUARI (9:30U – 12:00U) 

Wij vroegen ons af hoe het ondertussen met de groepssfeer zit bij jullie. Daarom gaan 
we die vandaag eens testen. Maak je maar klaar voor veel teambuildingsspelletjes!  

ZONDAG 24 FEBRUARI (9:30U-17:00U)  

We zijn alweer beland bij de laatste vergadering van deze twee maanden. Tijd voor 

een hele dag dus! Neem een fluohestje en middageten mee en vergeet zeker jullie 
wandelbenen niet. 

SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren de eerste twee maanden van 2019. Hopelijk vonden jullie dat al een 
spetterende start! 

Groetjes,  

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


