
Heeeeey girls, de vakantie is ook voor ons voorbij, dus we vliegen er 
weer in!! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij! 
xjes, Pippa, Elechien en Erika 
 
Zondag 16/02 Heeeey jogi’s!! Na elkaar een lange 2 weken te hebben moeten missen (snik), 
is het vandaag weer tijd voor een vergadering!! Dus kom allemaal maar af en dan spelen we 
het grote Valentijnsspel!! Van 14 tot 18u.  
 
Zondag 23/02 Jaja, den Dakke is vermoord :( Kunnen jullie zijn moord oplossen? Je raadt het 
al, vandaag spelen we cluedo!! Van 14 tot 18u.  
 
Zondag 01/03: Omdat onze nieuwe jin natuurlijk ook wat ervaring moet opdoen, hebben zij 
voor jullie een mega coole vergadering voorbereid! Maar maak jullie maar geen zorgen!! 
Jullie eigen leiding zal natuurlijk ook nog steeds aanwezig zijn zodat jullie ons zeker niet 
moeten missen :) Van 14 tot 18u.  
 

 
Zaterdag 07/03-zondag 08/03 Jooooow, dit weekend trekken we met de jv’s op pad voor 
het heuse jogi- en jv-weekend!! Meer info volgt snel! 
 
Zondag 15/03 Dag allerliefste jogi’s, vandaag geen gewone vergadering, maar niet getreurd! 
We hebben namelijk een toneel voor jullie in petto! Afspraak om 15u30 aan de lokalen! 
Tegen 17u30 zouden de gordijnen weer sluiten. Vergeet geen 5 euro om je toneel mee te 
betalen!  
 
Zaterdag 21/03 Vandaag spelen we met heel de scouts groepsspelen! Daarna laten we ook 
nog even zien dat we brave christenen zijn en gaan we met zen allen naar de mis. Zaterdag 
21 maart van 16 tot 19u.  
 
Zaterdag 28/03 Hoeraaaaa, de paashaas is langsgekomen en heeft suuuuper veel paaseitjes 
achtergelaten! Maar van zo veel chocolade word je ziek natuurlijk dus gaan we deze 
verkopen!! Haal dus maar je beste verkooptrucs naar boven en we zien jullie op zaterdag 28 
maart van 14 tot 17u.  
 
Vrijdag 27/03 - zondag 29/03 Nodig je broers, zussen, ouders, neven, nichten, nonkels, 
tantes, grootouders en buren uit, want dit weekend vindt er in de scoutslokalen het 
jaarlijkse spaghettiweekend plaats! Dat wordt smullen!! 
 
Vrijdag 03/04 - zondag 05/04  Dit weekend spenderen wij gezellig met de hele scouts :)) 
Meer informatie hierover volgt nog! 
 
Zondag 12/04 Jammer, vandaag geen vergadering :( Tot volgende week!!  
 



Zondag 19/04 Trek die jogging al maar aan, zweetbandjes op het hoofd, sportschoenen in de 
aanslag, want vandaag gaan we sporteuuuun!!! Van 14 tot 18u.  
 
Zondag 26/04 Deze zondag kunnen jullie lekker komen smullen op de jaarlijkse BBQ, dus 
vergeet je zeker niet in te schrijven! 
 
Zondag 03/05 Vandaag gaan we lekker kokkerellen! Jaja, het is Woudloperskeuken!! 
Duuuusss, neem lekker jullie eigen vleesjes (of niet vleesjes) maar mee en we zien jullie van 
11 tot 14u aan de lokalen. VERGEET JULLIE FIETS OOK NIET!!!! 
 
Zondag 10/05 Als we dan toch in Leuven zitten, waarom spelen we dan geen stadsspel 
hé??? Van 14 tot 18u.  
 
Zondag 17/05 JOEPIEEEE!! Vandaag trekken we met zen allen naar de Noordzee!! Het 
belooft een spetterende dag te worden, maar vergeet zeker geen handdoek, bikini of 
badpak, zonnecrème, een lunchpakket + drankje, en 10 EURO. 
We spreken af om 9u aan het Martelarenplein, om 18u kunnen jullie ook daar weer 
opgehaald worden. 
 

Zondag 24/05 Vandaag vindt van 14u tot 17u de laatste vergadering van het jaar plaats. 
Maar, niet getreurd! Het wordt super gezellig, kei leuk en vanaf nu kan je beginnen aftellen 
voor ons kei vet kamp!!  
 
13/06: Vandaag kunnen jullie ouders jullie komen inschrijven voor het kamp, dit gaat door 
van 19:30-21u.  
 

CONTACT: 

Erika: 0497 15 90 36 

Elechien: 0499 76 24 61 

Pippa: 0486 88 00 70 

 


