
 

 

 

Zondag 06/01 – Driekoningenvergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering gaan we een welbepaald liedje over drie koningen en een hoed wel heel vaak                               
zingen en gaan we van deur tot deur, want het is Driekoningen! Verkleed je als een rijke koning                                   
of koningin, zet een prachtige kroon op je hoofd en vergeet geen ster. We zien jullie dan.                                 
(Ps.: Je stem alvast opwarmen is een aanrader!) 

Zondag 13/01 – JOJOke  – 19u30-22u00 – Lokaal 
Het scoutsgebeuren is niet enkel op zondag sport en spel spelen. 

Deze avond doen we het rustiger aan en genieten we van elkaars 

gezelschap, delen we de waanzinnigste verhalen uit en leren we 

elkaar weer wat beter kennen. Heb je spannende horrorverhalen of 

grappige anekdotes, neem ze zeker mee voor aan het kampvuur! 

We zorgen samen voor de sfeer en gezelligheid. 

 
Zondag 20/01 – Dauwtrip – 07u30-10u00 – Ingang Uitlegger  
TRIIIING TRIIIING!! Zet vandaag jullie wekker maar extra vroeg, doe je warmste kleren en beste 

stapschoenen aan, want wij stappen vandaag de zonsopgang tegemoet. Genieten van de vogeltjes 

dat fluiten en de frisse ochtendgeur, wat wil je nog meer?  

 
Zondag 27/01 – Techniekvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Onze maandelijkse techniekenvergadering is weer hier! Sjorren, vuur, en andere leuke en belangrijke 

dingen staan klaar voor jullie, om onszelf voor te bereiden op het kamp! 

 
Zondag 03/02 – The last survivor – 10u00-12u30 – Lokaal  
Vandaag barst de strijd nog eens los en nemen we het tegen elkaar op! wie overleeft deze strijd? 

kom het allemaal te weten deze zondag, tot dan!  

 
Zondag 10/02 – Filmvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
BRRRRRR het is weer zo koud buiten, en daarom heeft jullie lieve leiding een 

film voorzien. Doe dus allemaal iets gemakkelijk aan,  Zodat we goed zitten 

om naar een bangelijke film te kijken. 

 

Zondag 17/02 – Ex on the beach – 10u00-12u30 – Lokaal  
Wat leek op een zalige strandvakantie blijkt uit te draaien op het grootste 

horrorscenario voor de kandidaten. Om de zoveel tijd wordt de rust verstoord door nog maar weer 

een ex van één van onze single. Je hoort het al, op dit eiland niets als drama. Overleven onze 

kandidaten dit?  

 



Zondag 24/02 – Quiz – 10u00-12u30 – Lokaal  
Heb jij je ook al afgevraagd aan wie je hulp moet vragen met wiskunde, aardrijkskunde... of heb je af 

en toe gewoon wat scoutswijsheid nodig van een medejojo? Treur niet langer! Vandaag zoeken we 

uit wie van jullie de slimste en ook de handigste is! Alvast een voorproefje:  

 
Twee mannen zijn geboren in hetzelfde jaar, in dezelfde maand, op dezelfde dag en dezelfde minuut. 

Ze zijn in dezelfde kliniek geboren, in dezelfde kamer en hebben dezelfde ouders. 

Maar toch is het geen tweeling en hebben ze geen andere broers. 

Hoe kun je dit verklaren? 

 
Ne stevige linker, 
De jojoleiding.  
 
   



Mystery weekend 
  
Lieve jojo’s 
  
Woohoow, het eerste weekend komt eraan!! En geloof ons, het wordt een 
knaller van formaat. Jullie leiding heeft de meest onvoorstelbare activiteiten 
gepland en zal er een weekend van maken om nooit meer te vergeten. Lees 
de brief zeker goed door zodat jullie helemaal voorbereid kunnen vertrekken 
op het weekend. 
Wij kijken er alvast enorm naar uit, jullie ook? 
  
WANNEER? 
Het weekend zal plaatsvinden van 16 november 19u00 tot 18 november 12u30. We spreken 
af aan ons lokaal in kapellen om samen naar daar te fietsen. Zorg dat jullie fiets in orde is 
(licht, banden opgepompt, goede remmen,…)  en draag allemaal een fluohesje. Op zondag 
fietsen we met z’n allen terug naar ons lokaal in de wolvenbos. 
  
WAAR? 
Wij gaan op weekend in de prachtige lokalen van scouts den 44ste. Deze zijn gelegen in de 
Acacialaan 16, 2920 Kalmthout. 
  
WAT NEMEN WE MEE? 
Uniform (Das!! en hemd) 
·  
·         Matje 
·         Slaapzak 
·         Kussen 
·         Pyjama 
·         Toiletgerief 
·         Handdoek 
·         Gamel, beker en bestek 
·         Kledij (warme kledij en regenkledij) 
·         1 Fristi of Chocomelk 
·         Een nylonkous 
·         Een banaan 
  
WAT NEMEN WE NIET MEE? 
·         Scherpe voorwerpen 
·         Snoep (tenzij om te delen) 
·         Elektronica 
  
INSCHRIJVEN 
Inschrijven doen jullie door 25 euro te storten op het rekeningnummer BE53 3630 7768 
8653, ten laatste op 02/11/18, met de vermelding NAAM JOJO- inschrijving weekend. 
  
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! 
Ne stevige linker, 
  
De jojoleiding x 


