
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
September - Oktober 

INLEIDING  

Nu het kamp al even achter ons ligt is het tijd om plaats te maken voor een nieuw en 

spetterend scoutsjaar vol met zotte activiteiten en leuke vrienden. Bij een nieuw 

scoutsjaar hoort ook nieuwe leiding die jullie in deze komende twee maanden vol leuke 

vergaderingen al leren kennen.  

Wij hebben er alvast super veel zin in!!! 

PLANNING  

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

Vandaag halen we de mooiste herinneringen boven en 

nemen we afscheid van enkele dierbaren. Neem die 

zakdoeken maar al boven want er gaan traantjes vloeien. 

Wat we exact gaan doen, blijft nog een verrassing.  

ZONDAG 13 SEPTEMBER 

Het is zover! De overgang/startdag staat vandaag voor de deur. Meer informatie 

hierover volgt nog via een brief, zeker lezen dus.   

ZONDAG 20 SEPTEMBER (9:30U – 12:00U)  

Welkom bij de tofste tak van’ t land, de enige echte jogivers!!! Vandaag is het onze 

eerste officiële vergadering met de jogivertak van 2020-2021. Om het scoutsjaar goed 

van start te laten gaan is het belangrijk dat we elkaar eerst goed leren kennen. Dit kan 

natuurlijk op geen betere manier dan met een geweldige kennismakingvergadering.  

We kijken er alvast erg naar uit!!  
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ZONDAG 27 SEPTEMBER  

Vandaag is er geen vergadering. Om het scoutsjaar in goede banen te leiden is 

jullie lieve leiding samen met alle andere (minder leuke 😉) leiding op weekend om 

alles te plannen en voor te bereiden. 

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

Oh wat zijn we blij, oh wat zijn we blij, niet omdat hij jarig is maar om de lekkernij! 

Vandaag is onze teergeliefde -X- jarig. Zoals een echte scout vieren we dit met een 

techniekenvergadering. Wie kan de hoogste, zotste, stevigste troon sjorren?  

ZONDAG 11 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Vandaag willen we van jullie twee zaken weten: hoe slim jullie zijn en hoe lang jullie 

blaas het houdt. Het klinkt allemaal wat mysterieus maar net zoals in een echte quiz, 

kan ik het antwoord niet vrijgeven. Dit zullen jullie zelf wel ontdekken tijdens onze 

enige echte ‘pis-quiz’.  

Hou het droog en tot dan! 

ZONDAG 18 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Ready… set … GO!! Deze zondag wordt er geracet. Dus 

zet jullie al maar schrap voor hoge snelheden in jullie 

eigen gepimpte racemobiel. Neem allen de gekste 

wieltjes mee, want een fiets volstaat ditmaal niet! 

 

ZONDAG 25 OKTOBER (9:30U - 17:00U)  

In wie van jullie schuilt er een echte ‘Pablo Escobar’? Dit komen we 

vandaag te weten aan de hand van een stevig bosspel. 

Vergeet zeker jullie lunchpakket, koekje voor de leiding, 

drankje, fluovest en FIETS niet!!!  
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VRIJDAG 30 OKTOBER - ZONDAG 1 NOVEMBER   

Ik ga op jogiverweekend en ik neem mee… een matje, een tandenborstel, een proper 

onderbroek en niet te vergeten boordevol goesting!!! Zet de datum alvast in jullie 

agenda, want dit willen jullie voor geen goud missen. Meer informatie volgt nog via 

een brief.  

SLOTWOORD 

Ziezo, dat was het dan voor deze twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit 

naar de vergaderingen als wij ☺  

Stevige linker en drie dikke bezen 

Jullie teergeliefde (nieuwe) leiding ♥  

 

 


