PROGRAMMA JOGIVERS
September - Oktober

INLEIDING
Een nieuw jaar, een nieuwe start. 1 ding is zeker, we maken van de komende 12 maanden
absolute knallers! De jogiverleiding staat alvast te popelen om samen met jullie den 28 op
stelten te zetten. Graag ontvangen we jullie op 12 september voor de grote onthulling van
onze identiteit. Spanneeend ;)!!!

PLANNING
ZONDAG 5 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)
Het grote afscheid van de 2e jaars en oude leidingsploeg is helaas aangebroken. Wat we
gaan doen blijft voorlopig nog een mysterie!

ZONDAG 12 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)
De enige echte overgang is daar. Tijd om constructies te beklimmen terwijl je besmeurd
wordt met een hoop lekkers. Kom allen mee dit spectaculaire moment vieren en kom ineens
te weten wie jullie leiding zal worden voor het komende jaar.

ZONDAG 19 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)
Tijd om elkaar echt te leren kennen! We profiteren van het goede
weer en geven de standaard kennismakingsspelletjes een leuke
twist.

ZONDAG 26 SEPTEMBER: GEEN VERGADERING
Helaas is de leidingsploeg op planningsweekend en is er dus geen vergadering. Ter
compensatie zal de volgende dubbel zo leuk zijn!

ZONDAG 3 OKTOBER (9u30 - 12u00)
De tijd is aangebroken om een goeie klassieker
boven te halen. Een bosspel voor de snelste,
slimste en behendigste jogivers. Jullie worden
tegen elkaar opgezet om te meten welke ploeg de
beste is.

ZATERDAG 9 OKTOBER (9u30 - 12u00)
Vandaag is het dubbel speciaal. Eerst en vooral doen we vergadering op zaterdag omdat het
in de avond Studio 28 is en de leiding zondag moet kuisen. De vergadering is dan ook extra
hard gepimpt. Het heeft iets te maken met bos, bomen en bouwen :O !!!

ZONDAG 17 OKTOBER (9u30 – 12u00)
Helaas kunnen we over deze vergadering nog niets prijsgeven aangezien het top-secret
informatie bevat. Het enige wat gedeeld kan worden, is dat deze vergadering een absoluut
hoogtepunt wordt in jullie scoutscarrière.

ZONDAG 24 OKTOBER (9u30 – 12u00)
We nemen de straten van de buurt over en bezetten deze met onze
ploeg. Wie omarmt het kapitalisme als best en brengt bakken geld
binnen? Een epische real life monopolie wacht op jullie!

29 - 31 OKTOBER: WEEKEND
Off we go! Een weekendje weg met heel de jogiploeg. Waar, hoe en in welk thema blijft
voorlopig nog een mysterie. Jullie krijgen allen nog extra informatie over hoe het weekend er
juist zal uitzien.

SLOTWOORD
Voila, dat ziet er al veelbelovend uit. Hopelijk hebben jullie allemaal even veel zin in de
komende 2 maanden als wij! Als je het boekje hier zo leest, is daar eigenlijk al geen twijfel
meer over mogelijk ;)
Groetjes, jullie mysterieuze maar toch zeer enthousiaste leiding ♥

