Maandplanning jogi’s maart – april
Zaterdag 2 maart: Bosspel
Deze week zullen de temperaturen in het bos van Averbode hoog opwaaien. We halen een klassieker
boven maar geven hem een vurig toetsje. Weersta jij de verleiding?

Zaterdag 9 maart: Stadsspel
Om een beetje afwisseling te krijgen, gaan we deze week op uitstap naar het exotische Diest. Hier
spelen we dus een groot stadsspel. Opgepast, we spreken af aan het zwembad in Diest en dus niet
aan de scoutslokalen! Het ophalen is dus ook in Diest!
Afspraak: parking Zwembad De Warande (Omer Vanaudenhovelaan 3, Diest)
13u45 – 17u15
Neem zeker een GSM mee als je er eentje hebt

Vrijdag 15 maart – zondag 17 maart: Groepsweekend
Dit weekend gaan we op groepsweekend naar Oostduinkerke. Neem zeker een handdoek mee want
wie aan zee is moet wel een keertje met de voeten in het water gaan.

Zaterdag 23 maart: Pizzaspel
Na een leuk en vermoeiend groepsweekend willen we allemaal graag even bekomen. Maar hoe kan
je beter bekomen dan bij een lekker hapje met vrienden? En is pizza niet het beste hapje?
We maken deze week pizza op een houtvuur. En of het lekker zal zijn!

ZaterdagAVOND 30 maart: Earth Day (20u – 22u)
Op 30 maart heeft de mens net zoveel van de aardse grondstoffen opgebruikt als
de aarde in één jaar tijd kan maken. Om dit te symboliseren doet de hele wereld
het licht uit tussen 20u30 en 21u30. Ook wij willen ons steentje bijdragen en
spreken samen af aan de lokalen voor een spel in de duisternis.

Zaterdag 6 april: Battle Loyal
Elk jaar wordt op een onbekend eiland in de Atlantische Oceaan een supergeheim spel gespeeld. Dit
jaar heeft de organisatie beslist om het spel te laten doorgaan in Averbode. Veel kunnen we er nog
niet over zeggen aangezien het concept supergeheim is. Maar we weten wel dat onopvallende kledij
best van pas kan komen.

Zaterdag 13 april: Dropping
Deze week sturen we jullie op pad met een kompas en een kaart. Hopelijk vinden jullie het
scoutsterrein terug. Omdat jullie alleen op pad gaan, mogen jullie dus voor een keertje een GSM
meenemen. Laat deze week ook zeker weten als je niet kan komen. Zo weten we hoeveel jogi’s we
op de geheime bestemming moeten krijgen.
TIP: trek zeker stevige schoenen aan

Zaterdag 20 april: Paasspel
Deze week helpen we de paashaas met het uitdelen van al zijn eieren. Trek zeker je paasbeste kleren
niet aan want het blijft wel een leuke scoutsactiviteit!

Zaterdag 27 april en zondag 28 april: Steakdagen
Dit weekend organiseert de leiding weer de jaarlijkse steakdagen.
Tijdens dit weekend kan iedereen komen smullen van een lekkere
steak, een portie videe en een curryworst.
Begin alvast maar wat minder te eten zodat je zeker genoeg
honger hebt om al dat lekkers te verorberen.
Meer info over de steakdagen volgt binnenkort via email en op
Facebook.

Laat zeker iets weten als je een keertje niet kan komen.
Groetjes,
Sofie
0488/17 70 51

Lotte
0475/40 11 90

