ONTMOET-JE-VRIENDEN-VERGADERING
gewone vergadering

zondag 4 oktober

09u30 - 12u30

Liefste lidjes, vandaag is het eindelijk zo ver. Vanaf vandaag zijn
we elke zondag terug in onze thuisbasis, het Boelearpark. Om er
zeker van te zijn dat jullie elkaar diepste geheimen niet zijn
vergeten, gaan we dit uittesten. Ik zou er bij zijn, anders start je al
met een achterstand :o
c u sunday

VERGADERING VAN DE LANDBOUWER
gewone vergadering

zondag 11 oktober

09u30 - 12u30

Bob de bouwer of bobette de bouwer? Vandaag gaan we checken wie het best kan
overleven op het platteland. Wat zijn de groentjes van de maand?( zoek ze maar op)
Pak jullie groene vingers en gereedschap mee !!!

ANTWERPSE TOCHT, MAA
tocht

R D

zondag 18 oktober

AN

A NDERS

09u30 - 17u30

“Zie ik de lichtjes van de Schelde. Dan gaat m'n hart wat sneller slaan….”
jajaa deze dag gaon we ulle kennis oever onze geliefde stad ne keer uittesten .
Smeirt ulle ketting in en vergeet ulle vélo nie ( en uw bokkes)

SPORTVERGADERING
gewone vergadering

zondag 25 oktober

Na al die saaie schooldagen op de bank, gaan wij deze zondag
driedubbel zoveel bewegen. Trek jullie mooiste sportpakjes maar
aan en kom in jouw favoriete sport!

09u30 - 12u30

TAKWKND
vrijdagavond 30 oktober - zondagmiddag 1 november
meer info volgt

LEVENSWEGVERGADERING
gewone vergadering

zondag 8 november 09u30 - 12u30

Wat kan er stuk gaan op een zondagochtend met zijn allen in ons kei mooi lokaal met
suuuper toffe gezelschapsspelletjes?? Helemaal niks, dit zijn de gezelligste ochtenden. Pak
zeker jullie favo spelletje mee en probeer de leiding en jullie vrienden in te maken ;)

CUISINE CHIOTS
tocht

zondag 15 november 09u30 - 17u30

Joepieee, eindelijk terug een dagtocht!! Vandaag zal het zeker niet met kokende jogie’s zijn.
Of toooch weel, jajajaa de beroemde woudloperskeuken staat voor de deur. Pak allemaal
verrukkelijk eten mee om klaar te maken. Wij verwachten hapjes zoals op Kerstmis, eten
zoals tijdens Nieuwjaar en dessert van Pasen.

ALFABETVERGADERING
gewone vergadering
zondag 22
november 09u30 - 12u30
Wie kan om ter snelst het alfabet achterstevoren
zeggen? Welke letter staat er op plaats 27?? Welke
jogie (of leiding) moet nog steeds het alfabet
opzeggen voor de juiste volgorde? Kom het
vandaag allemaal te weten !!

RUSTGEVENDE VERGADERING
Avondvergadering

vrijdag 27 november 19u00-21u30

Na een week werken en bijna examens :((( hebben jullie zeker rust verdiend, wat dachten
jullie van een film? Een warme choco en een dekentje en het lijkt al bijna kerstmis.
DAG VAN HEILIGE NICOLAS
avondvergadering

zaterdag 5 december 19u00 - 21u30

Onze oude trouwe vriend gaat er weer op uit met zijn mooi paard. Hoe heten die ook al
weer? Mogelijk zal het geen slecht- weer- vandaag zijn. Maar pak voor de zekerheid jullie
winterjas mee. Hopelijk kunnen wij als leiding trots zijn op onze jogies die dit afgelopen jaar
braaf hun lockdown hebben uitgezeten

KERSTFEEEEEEST
avondvergadering

vrijdag 11 december 18u30 - 21u00

Woep Woep kertsman is in towwn !! Zin in weer een epic kerstfeestje? Mooiste tijd van het
jaar, dat is verzekerd.

Dikke smakkerds van jullie jogileiding xooooooo

