
Zondag 3 maart (14u – 17u) 

Dear Jowo’s 

We trekken vandaag naar het noorden van het Verenigd Koninkrijk, de Schotse 

Hooglanden in. Vandaag spelen we dus geen gewone spelen, maar doen we het op 

de aparte manier van de Schotten. Het is tijd voor de meest legendarische Highland 

Games! 

Greetings from Youk, Obe, Ben, Jorien, Louka and Joke 

 

 

 

Zondag 10 maart (14u – 17u) 

Hallo feestvarkens! 

Deze zondag mogen jullie je scoutsuniform voor één keer in de kast laten liggen. Doe 

in de plaats je coolste, mooiste, grappigste en gekste verkleedkleren aan. 

Groetjes, jullie enthousiaste leiding  

 

 



Zondag 17 maart (14u – 17u) 

 

Hallo allemaal! 

 

Wij (de Jowo's van Scouts Sint-Johannes) gaan op 17 maart rond in Sint-Gillis-Waas 

om Lu-koekenpakketten te verkopen. We verkopen deze zakjes vol lekkere koeken 

voor €7. Op deze manier willen we wat centjes inzamelen voor misschien wel een 

leuk extraatje op ons kamp. 

Het koekenpakket bestaat dit jaar uit: Oreo classic, Petit Beukelaer, Cent, Cha-Cha, 

Mikado, Prince, Tuc, Petit LU Natuur en Petit LU Choco. 

 
Spijtig genoeg kunnen we niet in heel Sint-Gillis-Waas rondgaan, maar om toch alle 

geïnteresseerden een kans te geven om een pakketje te kopen, kan je via deze weg 

er ook eentje (of meerdere) op voorhand bestellen. 

Interesse? 

Stuur dan een mailtje naar: jowos@scoutssintjohannes.be met vermelding van je 

adres en het aantal pakketjes dat je graag zou willen. 

Alvast bedankt! 

Jowo’s en leiding 
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Zondag 24 maart (14u – 17u) 
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Zaterdag 30 maart (20u – 22u) 

Hallo klimaatspijbelaars (en alle andere Jowo’s) 

Op zaterdag 30 maart 2019 tussen 20u30 en 21u30 doet de hele wereld het licht uit, 

want dan is het Earth Hour. We knippen het donker aan om te bedenken hoe het 

anders kan. Want de groenste energie is diegene die je uitspaart. 

Wij doen ook mee! 

Let op de datum en het uur! 

Groetjes, de leiding 

 


