
 
 
 
Zondag 08/03 – Cowboys en indianen vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Dat deze twee groepen al jarenlang de grootste vijanden zijn weten 
jullie natuurlijk allemaal. Maar wie is er nu echt de baas van het Wilde 
Westen? We komen er vandaag achter met een gigantisch 
klakkenbuisgevecht. Kom allemaal met de fiets zodat we de strijd op 
verplaatsing verder kunnen zetten.   
 
 
Zondag 15/03 – Techniekenvergadering 4.0 – 10u00-12u30 – Lokaal 
Jullie hebben ondertussen al flink bewezen dat jullie de sjortechnieken al goed onder de knie 
hebben! Daarom willen we jullie vandaag uitdagen om ons nog maar eens te verbazen met jullie 
skills! Laat ons voor een laatste keer zien wat voor een sjor-, boor- en schuptalenten jullie zijn op 
onze vierde techniekenvergadering.  
 
 
 
Zondag 22/03 – Quarantaine vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
*Kuch kuch*, de leiding moet al wat hoesten… Hopelijk is het geen virus want deze komen 
steeds dichterbij. Was je handen maar goed en hoest niet in iemand zijn gezicht, want deze 
vergadering gaan we ontzettend goed toekijken dat er niemand besmet is. Zowel, zou je wel 
eens in quarantaine kunnen belanden…. 

 

Zondag 29/03 – Kaart & kompas-vergadering –Meer info volgt 
Het kamp komt dichter en dichter, en dat betekent dat het dringend tijd is om ons te beginnen 
voorbereiden op deze fantastische 14 dagen. Eén van de hoogtepunten van zo’n jojokamp is 
natuurlijk de 2-daagse. Om dit tot een goed einde te brengen is het misschien wel handig dat je 
met kaart en kompas kan werken, dus dat is exact wat we deze vergadering gaan doen. Wil je 
weten waar deze wandeling je naartoe brengt? Trek dan je stevige wandelschoenen aan en 
vergeet je kaartskillzzz niet. Tot zondag!  
 
(Belangrijk: meer informatie over de locatie en de uren van deze vergadering wordt later meegedeeld                             
via mail!) 
   



 
 

Zondag 05/04 – Geen vergadering – Thuis 
Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding start de paasvakantie 
met een leidingsweekend! Over 2 weken zijn we allemaal terug met 
boordevol nieuwe spelletjes en inspiratie! 
 
Zondag 12/04 – Geen vergadering –Thuis  
Deze zondag is het Pasen. Omdat jullie leiding aan het smullen is van 
overheerlijke chocolade paaseitjes is het helaas vandaag geen 
vergadering. Tot volgende week  
 
 

 
Vrijdag 17/04 tot zondag 19/04  – Jojoweekend 
Dit weekend gaan we op super mega cool jojoweekend!! We hopen dat we met zo veel mogelijk 
samen de laatste dagen van de eeuwigdurende Paasvakantie kunnen vieren! Wil jij graag mee de 
wilde bossen verkennen? Schrijf je dan zeker in voor ons tweede jojoweekend! Verdere 
informatie volgt nog via mail. 
 
 
Zondag 26/04 – Waudtlooperskeukkenvergadering? – 10u00-13u00 – Lokaal  
Ja je leest het goed, spelling is niet onze sterkste kant… maar koken op een 
echt houtvuur kunnen we als de beste!! Daarom geven wij vandaag al onze 
kennis over vuur maken, groentjes snijden en water koken door aan jullie. 
Neem allemaal €2 mee om een fantastische scoutsmaaltijd te maken op 
een zelf gesjord vuur. OPGELET: vandaag blijven we een halfuurtje langer 
op de scouts om extra te genieten van onze maaltijd. 
SMAKELIJK!!  
 
 
 
 
Een stevige linker van jullie jojoleiding! 
 
 


