
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Maart - April 

Nu dat we eindelijk na lang wachten elkaar terug op de scouts mogen zien, heeft jullie                

leiding voor de komende 2 maanden enkele spetterende vergaderingen voorzien! Ook           

blijven we duimen dat ons takweekend tijdens de paasvakantie zal kunnen doorgaan en dat              

we snel terug met de hele groep samen kunnen komen! ☺  

PS: De huidige coronamaatregelen schrijven voor dat ook komende maanden          

scoutsactiviteiten zullen doorgaan in bubbels per 10 leden. Bubbel 1 zal bijgevolg naar de              

scouts komen van 9u30 tem 12u en bubbel 2 van 14u tem 16u30. Indien deze regeling zou                 

wijzigen brengen wij u hiervan op de hoogte in de wekelijkse inschrijvingsmail.  

ZONDAG 7 MAART (9u30 - 12u)  

Vandaag gaan we jullie sjortechnieken nog eens vanonder het stof halen en bereiden we              

jullie helemaal voor op de constructies die jullie op kamp zullen moeten sjorren. Wij hopen               

dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn zodat we iedereen alle kneepjes van het vak kunnen               

aanleren.  

ZONDAG 14 MAART (9u30 – 12u)  

Omdat het al veeeel te lang geleden is, organiseren we vandaag nog eens een heuse               

laddercompetitie. Zie maar dat jullie allemaal volledig in form zijn om de strijd met elkaar               

aan te gaan en misschien wel de sterkste jogiver van de groep te worden!   

 

INLEIDING 

PLANNING 



 

ZONDAG 21 MAART  (9u30-12u)  

           +          

Rarara wat zou er vandaag op onze planning staan? Jullie leiding zou zichzelf natuurlijk niet               

zijn als er gewoon een simpel meelballengevecht op de planning staat. Daarom spelen we              

deze zondag een ‘Meelballengevecht Deluxe’. Zeker komen dus!  

ZATERDAG 27 MAART (9u30 – 12u) 

Vandaag halen we onze sjortechnieken, die we enkele weken geleden aanleerden, nog eens             

boven en maken we de coolste constructie OOIT. De 2 jogiver-bubbels gaan de strijd aan               

tegen elkaar dus hopelijk zijn jullie vandaag talrijk aanwezig!  

 

ZONDAG 4 APRIL  

Helaas pindakaas maar vandaag is het geen vergadering aangezien jullie leiding zelf op             

weekend is ☹  

ZONDAG 11 APRIL  

Ook vandaag is het geen scoutsvergadering, zo kunnen jullie volop genieten van jullie             

Paasvakantie!  

 



 

VRIJDAG 16 TEM ZONDAG 18 APRIL  

Joepie, we gaan eindelijk nog eens op weekend!!! (Tenminste als meneer Corona dit             

toestaat). Informatie over het thema en andere zaken geven we later nog mee via een brief.                

Wij kijken er alvast naar uit!  

ZONDAG 25 APRIL (9u30 - 12u)  

Om centjes in te zamelen voor het kamp halen we vandaag onze beste verkooptrucs boven               

en gaan we deur-aan-deur onze mooie bloemetjes verkopen! Vergeet zeker jullie           

schitterende glimlach en fluovesje niet!  

Dit was het alweer voor de komende 2 maanden! 

Een stevige linker van jullie liefste leiding ♥ 
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