
PROGRAMMA JOGIVERS
Mei-Juni

INLEIDING

Het scoutsjaar zit er alweer bijna op. Wat is de tijd voorbij gevlogen! Nog enkele

vergaderingen vol plezier en vertier en dan wacht ons alleen nog een onvergetelijk kamp!

Wij kijken er alvast ontzettend naar uit. Jullie toch ook? :)

PLANNING

ZONDAG 2 MEI (9u30 - 12u00)

Een 2 secondententje opzetten op kamp? Haal dat maar uit

jullie hoofd! Vandaag zorgen we ervoor dat geen enkele

tent of shelter nog geheimen heeft voor jullie. Allen komen

dus is de boodschap.

ZONDAG 9 MEI (9u30 – 12u00)

Checklist: zet een vinkje

❏ Paalwerpen is mijn specialiteit.

❏ Het antwoord op de vraag: ‘Dragen Schotten echt geen onderbroek onder hun rok of

is het een fabeltje?’ is me gekend.

❏ Mijn rosse baard laat ik deze week voor een keertje staan.

❏ Touwtrekken doe ik met twee vingers in de neus.

❏ Ik kan niet wachten om mijn doedelzakkunsten te showen!

Aan alle jogi’s die de strijd durven aan te gaan, be prepared! #Highlandgames

VRIJDAG 14 MEI: KAMPAVOND

Vanavond staat de kampavond op de planning. Benieuwd hoe het jogiverkamp er zal uitzien,

kom dan zeker eens piepen! Save the date ;) Meer praktische informatie over de avond volgt

nog via mail.



ZONDAG 16 MEI  (9u30 - 12u00)

Militaire training. Met hard gaan bedoelen we dan ook

écht HARD. De softies mogen vandaag in hun bedje

blijven liggen want het is legervergadering. Enkel stoere

grieten en gasten kunnen we gebruiken!

ZONDAG 23 MEI (9u30 – 12u00)

Ons motto: hoe vettiger, hoe prettiger. Vandaag moet je je niet wassen voor de scouts want

dat haalt toch niks uit. Aan alle viezeriken onder de jogivers zeker komen!

#bestevergaderingooit

ZONDAG 30 MEI (9u30 – 17u00)

Voor zij die zichzelf geen trotse

Hobokenaars mogen noemen geven

we graag een extra woordje uitleg.

“ Hoboken is een plaats in België en

een district van de stad Antwerpen.

Tegen de Schelde kent Hoboken veel

industrie,met als bekendste naam

Umicore. In de media wordt Hoboken

het zuiderdistrict genoemd.”

Jajajaaaaaa we trekken naar het prachtige Hoboken!!! Wat een avontuur, dat is ongezien.

Vergeet zeker geen lunchpakket, fluohesje en koekje voor de leiding mee te nemen :)

ZONDAG 6 JUNI (9u30 – 12u00)

Leiding: Klaar voor de laatste

techniekenvergadering van het jaar? Het wordt

een toppertje.

Leden: Oh nee alweer ofwa???

Leiding: Komaan gasten we maken er een

speciale editie van om het NOG leuker te

maken.



Leden: OOOOOOOH spannend! Dankzij jullie overtuigingskracht zullen we er allemaal zijn ;)

Leiding: Geweldig, daar houden we jullie aan. Tot dan!

VRIJDAG 11 JUNI (20u00 – 22u30)

Na die vreselijke examens is het nog eens dringend tijd

om gezellig samen een filmpje te zien. Kleed jullie zeker

warm aan want we trotseren de koude in onze

buitencinema! Zij die willen mogen een slaapzak

meenemen.

ZONDAG 20 JUNI (9u30 - 12u00)

Aan alle boeren, kasteelheren/kasteelvrouwen en wegbeheerders deze dag is voor jullie! Na

vandaag kent het spel Carcassonne geen geheimen meer voor jullie. Mis het niet!

ZONDAG 27 JUNI (9u30 – 17u00)

Jawadde, het einde van het scoutsjaar is alweer in zicht.

Traditiegetrouw trekken we er nog een laatste keer op uit.

Enkele benodigdheden daarbij:

- Een tiptop-in-orde-fiets

- Lunchpakket

- Fluovest

- Zwemgerief

- Zonnecrème

Vergeet na de vergadering ook niet te smullen op onze BBQ! Be there or be ⬜!

Meer info volgt nog zodra we weten wat de maatregelen toelaten

SLOTWOORD

Met deze knaller als afsluiter kunnen jullie alvast aftellen naar het meest legendarische

kamp aller tijden.

Dikke bezen <3

Jullie beestige leiding - Hardoen, Impala, Stekel en Kapucijnaapje -


