
Zondag 7 april  

Dag jowo’s 

Zoals de afbeelding al laat blijken is het vandaag een dag om met de familie te spenderen. 

Dit betekent geen scouts ☹ 

Geniet ervan en tot volgende week! 

Groetjes, de leiding. 

 

 

Woensdag 10 april – donderdag 11 april ( zie uren) 

Dag lieve jowo’s 

We zijn ondertussen al over de helft van ons scoutsjaar, maar niet getreurd! Er staan nog 
heel wat leuke dingen op de agenda zoals vandaag! De leiding nodigt jullie namelijk uit op 
een ONVERGETELIJKE OVERNACHTING IN HET BOS!  
 
Wat we allemaal gaan doen blijft voorlopig een verrassing. 
 
Wat heb je zo allemaal nodig: 

- Matje, slaapzak, knuffel 
- Toiletgerief  
- Slaapkledij  
- Warme kleren (’s avonds en ‘s nachts kan het nog fel afkoelen!) 
- Regenjas  
- Stevige schoenen  
- 15 euro (af te geven aan de leiding bij vertrek) 
- Fluovestje (aandoen bij vertrek) 
- Fiets die in orde is 
- zaklamp 
- Gamel, bestek, beker, keukenhanddoek (zeker naam duidelijk erop schrijven!) 
- Eventueel drinkbus voor in de tent/ op de fiets 

 



!! BELANGRIJK: je zal al je gerief zelf moeten dragen op je fiets. Neem dus enkel het 
hoogstnoodzakelijke mee in een (trek)rugzak.  
 
Enkele tips om plaats te besparen: 

- Doe je stevige schoenen en regenjas al aan bij vertrek 
- Een kussen hoef je niet persé mee te nemen; op een dikke trui slapen gaat ook ☺  
- Luchtmatrassen en veldbedjes = veeeeel te zwaar en te groot 
- Veel extra kleren is niet nodig: we zijn maar 24u weg! 
- Een pyjama is niet noodzakelijk: een joggingsbroek/legging met een T-shirt of trui 

gaat ook! (Die joggingsbroek kan je ineens ook als reservebroek gebruiken! 
- Ons wassen gaan we op die 24u hoogstwaarschijnlijk niet doen, shampoo en 

douchegel mag dus gewoon thuis blijven. :p  
 

We spreken af op woensdag 10 april om 17u aan ons lokaal en zullen donderdag 11 april 
om 17u terug aan het lokaal staan.  

 
 
Inschrijven kan je tot maandag 8 april door een mailtje te sturen naar 
jowos@scoutssintjohannes.be met vermelding van je naam. 
 
WIJ KUNNEN NIET WACHTEN!!!! 
 
Veel liefs en tot dan! 
Jullie lieftallige leiding 
 

Zondag 21 april (14u-17u) 

Beste jowo’s, 

Eerst en vooral een fijn Pasen gewenst! Ook al is het een feestdag vandaag, zondag = 

scoutsdag! 

Wat we vandaag gaan doen blijft een beetje een verassing! De Jin steekt namelijk jullie 

activiteit voor vandaag ineen. 

AnDeRe LeIdInG???? We zullen zien hoe dat zal verlopen 😉 

 

Tot dan! 

Obe, Jorien, Louka, Ben, Youk en Joke 

mailto:jowos@scoutssintjohannes.be


 

 

Zondag 28 april (14u-17u) 

Hallo luierikken, 

Wie heeft zin om de handen uit de mauwen te steken en andere blij te maken? IKKE!!! 

Vandaag draait alles om goeie daden. Je raadt het al, we gaan op goedendadentocht. 

De eerste goede daad van vandaag issss,….. Aanwezig zijn natuurlijk! 

Groetjes, de leukste leiding 

 


