
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joriske  
maart – april  
2022 - 2023 



 

 

 

Beste ouders 

District dag/weekend 
- Kapoenen – wouters 12 maart 

- Jojo’s – givers 10 – 12 maart 

Dit is een dag/weekend waarbij we activiteit(en) en spelletjes spelen met het district (Gent Oost) 

De brief wordt via en mail en per tak verzonden! 

Paasweekend (31/03 – 2/04) 
Het weekend is in Poperingen: wat wil zeggen dat de jojo’s en givers met de trein gaan, meer info 

volgt nog in de brief.  

Voor kapoenen en wouters zal er een carpool document gemaakt worden zodat niet iedereen hoeft 

te rijden. Kapoenen en wouters worden vrijdagavond om 19u in Poperingen verwacht en iedereen 

(ook jojo’s en givers) kan op het weekendterrein weer opgehaald worden zondag om 11u.  

Meer info omtrent betaling en inschrijving volgt in de brief! 

Financiële actie (16/02) 
Iedereen wordt verwacht om 10u op de scouts, want we gaan 

Wc-rollen verkopen.  

- Kapoenen en wouters helpen tot 13u.  

- Jojo’s en givers helpen tot 17u   

 

Praktisch kamp 
De brieven volgen later in april, met alle info. 

Kamp data 

 Van  Tot  

Kapoenen Maandag 3 juli  Vrijdag 7 juli  

Wouters Zaterdag 1 juli  Vrijdag 7 juli 

Jojo’s Zaterdag 1 juli Dinsdag 11 juli 

Givers  Zaterdag 1 juli Disndag 11 juli  

 

 



 

 

Kalender 
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ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

12 maart districtdag 

Vandaag is het districtsdag, dus spreken we niet op ons eigen 

terrein af. Jullie worden om 14u verwacht op het scoutsterrein van 

Sint-Lieven samen met alle andere kapoenen van het district Gent-

Oost. Draag sportieve kledij, want er gaat veel gesport worden. 

Jullie ouders gaan hierover nog een brief ontvangen met meer 

uitleg.  

 

19 maart: race 

Wie van jullie maakt de mooiste en snelste racewagen? 

Vandaag is het racevergadering!  

 

 

 

26 maart: kluts - vergadering 

Vandaag moeten we jullie achterlaten en toevertrouwen aan andere leiding. 

Dus wees braaf en maak het ze niet te moeilijk!!  

 

31 maart – 2 april: paasweekend 

Neem jullie verrekijker en safarihoed mee! Vandaag gaan we 

op safari en ontdekken we allerlei exotische dieren. 

 

 

 



 

 

16 april: financiële actie 

Wie van jullie is de beste verkoper? We doen een 

financiële actie voor onze scouts! Wij gaan met jullie van 

deur tot deur om wc-papier te verkopen. Jullie worden 

om 10u verwacht op ons terrein. Om 13u mogen jullie 

daar weer opgehaald worden.  

 

23 april 

Kunnen jullie 

tegen een beetje verf? Doe jullie vuilste, witte T-shirt maar 

aan, want vandaag gaan we paintballen! 

 

 

 

30 april 

We houden allemaal wel van wat ontspanning, 

toch? Vandaag toveren we de JoVA om in ons 

eigen wellnesscentrum! 

 

 

Anna – Clara – Seppe  

 

 

  



 

 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

12 maart: districtdag 

We gaan het district Gent-Oost eens tonen wie de stoerste wouters zijn! 

Maak jullie maar klaar om nieuwe vriendjes te maken! De districtsdag gaat 

door op het terrein van Haegepoorters (Bijlokestraat 18 9070 

Destelbergen) van 14u15 tot 17u45.  

 

19 maart: genieten  

Gooi de ramen open, laat de wereld binnen, de winter geeft zich 

over, de lente is in zicht! De leiding weet alvast dat ze gaan 

genieten van het warme(re) weer! Hopelijk jullie ook? 

 

 

 

26 maart: Klutsdag  

De leiding heeft even een pauze nodig van jullie (b)engeltjes. Niet 

getreurd, volgende week zijn we er weer! Het is KLUTSDAG dus wij 

wisselen 1 vergadering van leiding!  

 

31 maart – 2 april: paasweekend 

Neem jullie verrekijker en safarihoed mee! Vandaag gaan we 

op safari en ontdekken we allerlei exotische dieren. 

 



 

 

16 april : financiële actie 

Vandaag houden wij onze financiële actie! Haal jullie beste 

verkooptactieken maar boven want jullie gaan WC-rollen 

verkopen! Deze vergadering duurt van 10u-13u.  

 

 

 

23 april : de mol  

De Mol is terug op TV! De leiding zijn enorme fans 

van dit programma dus wij gaan dit naspelen met 

de wouters ! Vergeet zeker jullie pokerfaces mee, 

want wie o wie zal de grote leugenaar zijn???  

 

 

30 april: vuile vergadering  

Vandaag is de ideale dag om die oude, vuile kledij na een 

lange tijd terug uit de kast te trekken! Vuile vergadering, 

joepie!  

 

Akela, Hathi, Baloe en Kaa  



 

 

 

 

ZONDAG DAGVERGADERINGEN VAN 14 - 17.30 

Vergeet jullie 50-centje, je rugzak met drinkbus en uniform niet. 

10-12 maart: district weekend 

De brief komt via mail terecht. Het ga een super leuk weekend zijn met heel 

Gent Oost scoutsen. Dus lees de brief en kom zeker af!  

 

19 maart: komen eten 

Dit keer maken we een 

uitzondering scouts start om 11u 

en eindigt om 15u. We gaan een lekker maaltijd maken 

maar dit al strijdend tegen elkaar. Dus lees alle 

kookboeken van mama of papa zodat je weet wat en 

hoe te maken. 

 

26 maart: KLUTSDAG 

Vandaag moeten we jullie achterlaten en toevertrouwen aan 

andere leiding. Dus wees braaf en maak het ze niet te 

moeilijk!! 

 

31 maart – 2 april:  

 

31 maart – 2 april: paasweekend 

Neem jullie verrekijker en safarihoed mee! Vandaag gaan we 

op safari en ontdekken we allerlei exotische dieren. 

 

 

 

 

 



 

 

16 april: Financiële actie  

We spreken af om 10u op de scouts en sluiten de actie af om 

17:30 

 

 

 

 

23 april: vijgen na pasen 

Zijn het vijgen voor Pasen of zijn het vijgen na Pasen? Ik 

zou het niet 

weten? Ik zou zeggen kom maar gewoon naar de scouts 

en dan zien 

jullie wel wat er vandaag op her programma staat!! 

 

30 april: propere vergadering 

Bereid jullie maar voor op een proper gevecht, 

het is de bedoeling dat je kleren zo mooi blijven 

als in het begin. 

Geloof niet altijd de leiding xD 

 

Lexi – Frisse – (Benji vanuit Oeganda)  



 

 

 

 

10-12 maart:  

Another weekend with the family, dit keer niet enkel met onze givers van de 

jova, maar van heel het district Gent-Oost.  

De brief volgt snel! 

 

19 maart: Techniekenvergadering: Leren sjorren 

en kaartlezen als geen ander, essentieel! 

Graag zo voltallig mogelijk aanwezig, zodat 

eventuele droppingen dit jaar vlekkeloos kunnen 

verlopen. We sturen jullie binnenkort een 

documentje door, graag op voorhand al eens 

doornemen zodat we vlot kunnen doorwerken. 

Merci! 

 

26 maart: KLUTSDAG 

We gaan jullie missen, maar niet getreurd, binnen vijf dagen zijn 

we herenigd. 

 

 

 

31 maart – 2 april: paasweekend 

Neem jullie verrekijker en safarihoed mee! Vandaag gaan we 

op safari en ontdekken we allerlei exotische dieren. 



 

 

 

16 april: Financiële actie -> We spreken af om 10u op 

de scouts en sluiten de actie af om 17:30. 

Hierna begint de giver-midweek.  

Givers mogen die zondag t.e.m. vrijdag blijven slapen op 

de scouts!  

We spreken verder af in de Whatsapp-groep.  

 

 

23 april:  

Hollywoodvergadering: We wisten al vrij snel dat er 

geboren acteurs in ons midden zijn, tijd om hiermee 

aan de slag te gaan. Erik van Looy opgelet, wij 

bereiden ons voor op een succesvol Amerikaans 

avontuur. 

 

 

30 april: Hi we are the givers and welcome to Jackass!  

We bereiden onze eigen stunts voor. Geen nood, de 

verzekeringspapieren zijn aanwezig 

 

 

Merlijn en Boogie 

  



 

 

Gegevens  
 

Kapoenen 

Takverantwoordelijke: Clara 

Gsm:    0486 66 06 40 

 

Wouters 

Takverantwoordelijke:  Pieterjan 

Gsm:     0475 44 84 25 

 

Jojo’s 

Takverantwoordelijke:  Benjamin 

Gsm:     0496 25 35 20 

 

Givers  

Takverantwoordelijke:  Boogie  

Gsm:     0470 52 84 99  

 

 


