
 

PROGRAMMA JOGIVERS 
Januari - Februari 

INLEIDING  

Nu jullie (hopelijk) zijn bekomen van alle chocolade en cadeautjes die jullie de 

afgelopen maanden gretig in ontvangst hebben genomen, zijn wij helemaal klaar om 

het nieuwe jaar mooi in te zetten! We worden deze twee maanden ook bijgestaan 

door superleuke jins: Spiesvogel, Hardoen, Bergbever, Kauw, Damhert en Fret. 

Benieuwd naar wat de komende twee maanden ons zal brengen? Zeker verder lezen 

dan!  

P.S. Als er deze maanden nog sneeuw valt, vergeet dan zeker jullie slee niet mee te 

nemen! 

PLANNING  

ZONDAG 7 JANUARI (9:30U - 12:00U)  

Driekoningen, driekooooningen, … 

Drie keer raden welke dag het gisteren was! Jawel, driekoningen!  

 

Vandaag mogen jullie jullie mooiste verkleedkledij uit de kast halen want we gaan aan 

de deuren liedjes zingen! Misschien kunnen we daarna nog op zoek gaan naar de 

boon in een overheerlijke taart… 

 

VRIJDAG 12 JANUARI (19:30U-22U)  

Opgelet! Omdat jullie leiding volop in de examens zit, doen we vergadering op 

vrijdagavond in plaats van op zondag. 

Voor vanavond hebben de jins een spel in elkaar gestoken! Spanneeeend!  
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ZONDAG 21 JANUARI (9:30U – 12:00U) 

Het is nog eens tijd voor een goed bosspel! Vandaag spelen we een levensechte 

zeeslag. 

 

ZONDAG 28 JANUARI (9:30U – 17:00U) 

Vandaag is het een hele dag vergadering! We hebben uit goede bron vernomen dat 

het middageten wel eens heeel lekker zou kunnen zijn. Uiteraard zullen jullie daar wel 

een beetje jullie best voor moeten doen, maar met onze jogi’s komt dat altijd goed 

😉. Tot dan!   

ZONDAG 4 FEBRUARI (9:30U – 12:00U) 

Hmmmmm …  

Houden jullie er ook zo van om soms gewoon eventjes rustig verwend te worden? 

Vandaag wordt zo’n voormiddagje. Wij voorzien alles zodat jullie eens uitgebreid 

kunnen ontspannen. Van deze vergadering zullen jullie ab-so-luut geen spijt krijgen.

 

  

ZONDAG 11 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

Wij zijn er van overtuigd dat jullie batterijen na vorige week terug voor de volle 100% 

zijn opgeladen. Daarom zullen de jins vandaag voor een zeer actief spel zorgen!  
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ZONDAG 18 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

We hebben dit jaar al een paar keer op het punt gestaan om gezelschapsspelletjes te 

spelen, maar omdat er elke keer iets tussen kwam, doen we dat vandaag!  

Neem allemaal jullie favoriete spelletje mee!  

ZONDAG 25 FEBRUARI (9:30U-17U)  

We horen het jullie al denken… Twee maanden geen 

techniekenvergadering? Dat kan toch niet? Inderdaad! Vandaag 

halen we onze kaarten en kompassen boven en gaan we op 

patrouilletocht. 

Vergeet zeker geen fluovestje en lunch mee te nemen! 

 

 

SLOTWOORD 

Voilà se, het nieuwe jaar is ook weer goed van start gegaan!  

Liefs van de jogiverleiding xxx 

 

 

Snoek, Kookaburra, Orang-oetan, Stekelvarken, Newfoundlander, Smelleken 

 


