
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Maart - April 

INLEIDNG  

Met de lente voor de deur maken we ons weer klaar voor twee maanden boordevol 

scoutsplezier. Nu de zon er hopelijk al wat vaker doorkomt mag je je verheugen op 
lekker ravotten in ‘den buiten’. Hou je vast want het programma dat jullie leiding deze 
keer voor jullie heeft uitgestippeld wordt alweer legendarisch.  

We krijgen in maart ook hoog bezoek, we worden namelijk vergezeld door de enige 
echte Zanglijster.  

Heb je nu helemaal zin gekregen in de volgende maanden lees dan zeker snel verder. 

PLANNING  

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

Met het kamp in het vooruitzicht moeten we misschien nog 
wel een paar technieken een beetje bijschaven. Goed kunnen 

sjorren is namelijk een must als jogiver zijnde. Neem zeker 
jullie stevigste forsballen mee, je zal ze kunnen gebruiken. 

ZONDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Vandaag heeft onze eigen Jin speciaal voor jullie een fantastisch bosspel in elkaar 
gestoken. We maken het mastentoppenbos onveilig. Be there or be square. 

ZONDAG 17 MAART (9:30U-12:00) 

Vandaag gaan we ons jaarthema ‘minder is meer’ omzetten in actie. Samen met de 

wolven en givers gaan we de omgeving wat opkuisen. We trekken er op uit om afval 
te rapen en een stukje van Antwerpen weer helemaal proper te maken.  

Neem vandaag zeker werkhandschoenen mee.  
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ZATERDAG 23 MAART (9:30U-12:00U)  

De ‘klakkebuizenoorlog’ is ontketend op den 28 en jullie leiding heeft 

dringend versterking nodig. Hopelijk kunnen we beroep doen op onze 
dappere jogivers. Wie  de beste scherpschutter uit de groep is komen 
we deze zaterdag te weten. 

ZONDAG 31 MAART (9:30U – 17:00U) 

Eindelijk nog eens een lange dag en wat voor één. We spelen een groot één tegen 

allen spel met knotsgekke opdrachten. Ook staat er jullie nog een verrassing te 
wachten, maar dit blijft voorlopig nog geheim. Kom zeker allemaal met de fiets (liefst 
met opgepompte banden). Als lunch mag iedereen een groente of een stukje vlees 
meenemen, waar we dan een heerlijke maaltijd van zullen bereiden. 

VRIJDAG TOT ZONDAG (5 - 7 APRIL) 

Amai het is toch weeral niet groepsweekend zeker? Reken maar van yes!!! Meer info 
volgt later nog in een brief. 

ZONDAG 14 APRIL  

Slaap maar eens lekker uit deze zondag! Het is geen 
scouts want jullie leiding is op weekend.  

ZONDAG 21 APRIL  

Ook deze zondag is het geen scouts, jezelf volproppen 
met chocolade is de prioriteit vandaag. Geen stress vanaf volgende week staan wij 
weer paraat voor bangelijke vergaderingen. Geniet van jullie paasfeest! 
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ZONDAG 28 APRIL (9:30U-17:00U)  

Vandaag doen we onze jaarlijkse bloemetjes verkoop. Oefen je beste verkooptrucs 
maar al, je zal ze kunnen gebruiken. Meer info volgt nog. 

Vergeet zeker geen lunchpakket en fluovestje! 

 

SLOTWOORD 

Als dat geen 2 bangelijke maanden waren weten wij het ook niet meer. Hopelijk 
genoten jullie er evenveel van als wij.  

Groetjes van jullie waanzinnige Jogiverleiding, 

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

 


