
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Maart - april  

INLEIDING  

Met de winter bijna achter de rug en de lente voor de deur wordt het al iets of wat 
warmer. De vogeltjes komen terug, het zonnetje begint al wat terug te schijnen en de 
bloemetjes komen volop in bloei te staan. 

Daarnaast komt het jaarlijks groepsweekend er ook aan. Zorg dat je er allemaal zeker 
bij kan zijn, want het belooft een tof weekend te worden. 

PLANNING  

ZONDAG 1 MAART (9:30U - 12:00U) 

Zoals altijd is de eerste van de maand een techniekenvergadering. Tijdens deze 
vergaderingen frissen we allemaal ons geheugen nog eens op om de shelters en 
tenten recht te zetten. 

ZATERDAG 7 MAART (9:30U – 12:00U)  

Het is vandaag op zaterdag vergadering omdat het 
deze avond onze dropping is. Zorg dus dat je er op 
zaterdag staat en niet zondag! 

Of dat de reeks ‘Go IV’ op ketnet jullie iets zegt? 
Waarschijnlijk niet. Desalniettemin is het de tip voor wat we 
vandaag gaan doen. 

ZONDAG 15 MAART (9:30U – 12:00U) 

Vandaag maken de Jins een leuk spel voor jullie. Benieuwd wat ze voor jullie in petto 
hebben? Kom dan zeker af!  
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ZONDAG 22 MAART (9:30U – 12:00U) 

Zoals vorig jaar doen we vandaag een opruimactie van de buurt. Zo blijven de straten 
en perkjes toch al iets meer proper. Ouders die vrijwillig willen komen meehelpen, zijn 
ook altijd welkom! :) 

ZONDAG 29 MAART (9:30-17:00) 

Het is lang geleden dat we nog eens een stadsspel hebben gedaan. Bij deze halen we 
dus nog eens alles uit de kast voor jullie om er een bangelijk stadsspel van te maken. 

Vergeet allemaal geen fiets, fluovestje en eten mee te nemen! 

ZONDAG 5 APRIL 

Het is vandaag geen scouts. Blijf dus maar lekker allemaal in jullie bedjes liggen en 
slaap nog eens een keer goed uit! 

 

ZONDAG 12 APRIL 

Vandaag is het ook geen scouts. Geniet maar van de vakantie met jullie 
ouders/vrienden/etc... 

VRIJDAG 17 TOT ZONDAG 19 APRIL 

Het is dit weekend groepsweekend. Bereid jullie dus maar al voor op een heel 
weekend niets anders dan plezier beleven. 

ZONDAG 26 APRIL (9:30U – 17:00U) 

Vandaag is het onze bloemetjesverkoop. Zorg maar dat jullie ouders en vrienden 
allemaal veel bloemetjes kopen! Zo kunnen wij een nog toffer kamp hebben deze 
zomer. Vergeet allemaal zeker geen lunchpakket en fluovestje mee te nemen!  
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SLOTWOORD 

Ziezo, deze twee maanden zijn weer voorbij gevlogen alsof het niets was. Met het 
groepsweekend en de bloemetjesverkoop achter de rug, blijven alleen nog maar mei 

en juni over voordat de kampen beginnen. 

Met ongelooflijk veel groeten, 

Jullie leiding! 

Smelleken, Sifaka, Orang-oetan, Vink en Stekel 

 

 


