
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Mei - Juni 

INLEIDNG  

Nu jullie waarschijnlijk al jullie paaseitjes hebben opgegeten, zijn we aanbeland bij de 
laatste twee maanden voor het kamp! Super spannend!J Maar daarvoor staan er 
jullie nog een paar spetterende vergaderingen te wachten, zeker lezen dus!  

PLANNING  

ZONDAG 5 MEI (9:30U - 12:00U)  

Smeer jullie beentjes maar al in want vandaag 

wordt het hard tegen hard. Haal het 
competitiebeest in jezelf naar boven, we doen 

namelijk een sportvergadering. En vergeet niet, 
winnen is belangrijker dan meedoen!!! 

ZONDAG 12 MEI (9:30U – 12:00U)  

Omdat we op kamp graag droog zitten tijdens het eten, leren we vandaag hoe 
shelters worden opgezet.  

ZONDAG 19 MEI (9:30U – 12:00U) 

Koopjeszondag of niet, wij spelen vandaag het grote shoppingspel. Wij rekenen op 
een talrijke aanwezigheid voor weer eens een megaleuke zondagvoormiddag. 
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ZONDAG 26 MEI (9:30U – 17:00U)  

Wat we vandaag gaan doen, blijft nog een kleine verrassing. 
Het belooft een  

super leuke dag te worden vandaag. Voor een tip: kijk naar 
de foto’s ;)  

Het is een hele dag dus vergeet zeker geen lunchpakket, ook hebben jullie 
zeker een fiets en een fluohesje nodig.  

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

Laten we hopen dat de zon nog eens goed schijnt, want vandaag zijn het 
waterspelletjes. Plezier verzekerd! 

ZONDAG 9 JUNI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag mogen jullie bewijzen dat jullie echt in de scouts thuishoren. Omdat we op 
kamp toch liefst een lekker droge slaapplek hebben oefen we vandaag op het tenten 
opzetten.  

ZONDAG 16 JUNI 9:30U – 12:00U) 

Hiep hiep hoera! Deze vergadering vieren we de verjaardag van Arasari. Zin in een 
lekkere traktatie? Zeker komen dan! 

ZONDAG 23 JUNI (9:30U-17:00U)  

Het scoutsjaar loopt weer op zijn eind, maar niet getreurd want vandaag is er nog 
een laatste geweldige vergadering gepland. Hierna staat er zoals ieder jaar een BBQ 

op de planning waarbij ook de ouders zeer welkom zijn. Zeker komen is de 
boodschap! 
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SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren al de laatste twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar 
het kamp als wij J  

Groetjes,  

Jullie teergeliefde leiding ♥  

 


