
 
Aan de ouders, verzorgers en leden van Scouting Sint Victor, 
 
JOTA ‘Into the Wild’ 
 
Op 18 en 19 oktober is het weer zo ver; het is JOTA! Het thema van de JOTA is dit jaar ‘Into 
the Wild’. JOTA staat voor Jamboree On The Air, tijdens dit weekend kunnen wij zenden via 
een amateurradio over heel de wereld (!) en daarvoor is een zendmast nodig. De toren 
daarvoor bouwen wij altijd zelf. Bij scouting Sint Victor is dit weekend altijd een groot feest. 
 
Op vrijdag trapt het kader om acht uur ‘s morgens af met het bouwen van onze JOTA-toren. 
Het bouwen neemt de hele dag in beslag. Vind je het leuk om te komen kijken naar deze 
bouw, dan ben je van harte welkom. Dit moet uit veiligheidsoverwegingen onder begeleiding 
van een ouder/verzorger, aangezien het kader druk aan het bouwen is. 
 
Op vrijdagavond neemt het kader officieel afscheid van vertrokken leiding, en verwelkomt 
recent nieuwe leiding in de teams; DANKJEWELKOM. Er zijn vrijdagavond GEEN opkomsten 
(Bevers, Esta’s) 
 
Op zaterdag 19 oktober breekt het feest voor jullie aan! Hierbij het tijdschema: 
11:00 – 12:00 Inloop met kleine activiteiten op het gebied van JOTA. (niet verplicht, onder 
begeleiding van ouder/verzorger) 
12:00 – 15:00 Het echte programma begint. We beginnen met een grootse opening, 
aansluitend zullen we met z’n allen lekker gaan lunchen. Daarna wordt een groot spel 
gespeeld, in het thema van dit jaar: Into the Wild! 
15:00 – 16:00 Mogelijkheid om nog activiteiten van de ochtend te doen die je gemist hebt. 
 
Trek je gekste wildste outfit aan en kom ’s avonds terug om lekker te dansen!  
19:00 – 20:30 Disco voor de bevers, welpen en esta’s.  
20:30 – 22:30 Disco voor de gidsen en verkenners, 
22:30 – 01:00 Disco voor de rowan-sherpa’s stam, stam+ en het kader.  
 
Naar de disco mag maximaal 1 introduce meegenomen worden. Graag ontvangen we een 
telefoonnummer van de ouders/verzorgers van de introduce voor het geval er zich een 
calamiteit voordoet.  
 
Graag horen we voor 6 oktober of je erbij bent! 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………….. speltak: ……………………………………. 
Is tijdens JOTA bij: 
0 het zaterdagmiddagprogramma 
0 de disco 
0 neemt een introducee mee 
 
 


