
Heeeeeeey lieve jogi’s, wij zijn jullie nieuwe leiding en hebben mega coole vergaderingen 
gepland voor jullie! Wij hebben er alvast suuuuuuper veeeeeeel zin 
iiiiiiiiiiin, hopelijk jullie ook!!!!! Heel belangrijk dit semester is dat jullie 
elke vergadering jullie mondmasker meenemen! Kusjes van jullie leukste 
leiding oooooooit!!! xoxoxoxoxoxoxoxoxo <3333333333 
 
11 oktober  
Nodig vandaag jullie allerbeste vriendinnen uit op de scouts! We spelen 
met hen een echte scouts klassieker zodat ze vanaf nu elke zondag komen!! Van 14u tot 18u 
aan de lokalen. 
 
18 oktober 
Jullie kennen onze namen ondertussen al (hopen we ☺). Maar weten jullie al wat Kwinten 
zijn lievelingseten is? Hebben jullie al aan Eva gevraagd hoe haar zussen heten? We denken 
het niet, dus vandaag kunnen jullie de leiding nog beter leren kennen met een leuk spel. We 
spreken af van 14u tot 18u aan de lokalen. 
 
25 oktober 
Vandaag spelen we een stadsspel!! We trekken erop uit om de stad te verkennen van 14u 
tot 18u aan de lokalen! C u there!!!!  
 
Vandaag houden de givers na jullie scoutsvergadering een heuse frietenbak! Begin je al te 
likkebaarden bij de gedachte? Hoor je je maag al knorren? Schrijf jullie dan zeker op tijd in! 
Zowel take-away als (beperkte) eat-in zijn mogelijk. Hou jullie mailbox in de gaten voor meer 
info! 
 

 
1 november 
Woeeeeh komen jullie vandaag mee griezelen en spoken? Trek alvast je engste 
outfitje aan; een geniepige heks, een stoute piraat… wees origineel! Hopelijk 
jagen jullie ons de stuipen op het lijf van 14u tot 18u aan de lokalen. 
 

8 november 
Joepieeee vandaag gaan we knutselen! Moet je hemd een gepimpt worden? Of maak je 
graag makramé?  Het kan vandaag allemaal! We beginnen om 14u en om 18u gaan jullie 
weer naar huis! 
 
15 november 
Mmmmmmm… Ruiken jullie dat ook? Jaja, vandaag gaan we 
lekker kokerelleeeennnn! Verzin al maar een overheerlijk 
menuutje. Wij hebben alvast zin om lekker te smullen, jullie ook? 
Kom dan zeker van 10u30 tot 14u naar de lokalen. 
 
22 november 
Vandaag vieren we Kwinten zijn verjaardag! Onze lievelings leider is vandaag jarig, maar 
niemand wil naar zijn feestje komen !!!!! GELUKKIG heeft hij ons en maken wij er een 
spetterend feest van!!! De party begint om 14u en eindigt om 18u! 



 
29 november 
Rarara wat gaan we doen vandaag? Blijf maar raden want we gaan het nog niet verklappen. 
Om het te ontdekken wat voor verrassing we in petto hebben zullen jullie om 14u naar de 
lokalen moeten komen. Om 18u kunnen jullie na een leuke namiddag weer naar huis.  
 
 
6 december 
Voor dat Sinterklaas dit jaar naar Spanje vertrekt komt hij nog even langs bij ons op de 
scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar anders stoppen de pieten jullie in 
de zak!!!!!! Van 16u-18u aan de lokalen. 
 
11 december (avond) 
Wie van jullie is de slimste jogi? Wie kent er de hoofdstad van Slovenië? Hoe 
hoog is de Mount Everest? Als je de antwoorden op deze vragen nog niet weet 
zou ik ze snel opzoeken, want vandaag is het quiz. We verwachten jullie om 20u 
aan de lokalen en om 22u gaan jullie weer een pakje slimmer naar huis.  
 
18 december (avond) 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ... Volgende week is het kerstmis, dus vandaag gaan 
we de kerstsfeer opsnuiven op de kerstmarkt. Neem ook een beetje zakgeld mee voor als je 
graag een nieuwe kerstpull wilt of zin hebt in een warme chocomelk. We spreken af om 20u 
aan de lokalen en om 22u kunnen jullie met een lekker warm hartje naar huis. 
 
3 januari  
Nadat jullie ons zolang hebben moeten missen, gaan we eindelijk elkaar terugzien! Vandaag 
gaan we de beentjes strekken en schaatsen, joepieee! Zorg dat je warm aangekleed bent en 
breng zeker je handschoenen en €5,50 mee. We spreken af van 9u30 tot 12u aan de 
schaatsbaan in Haasrode. 
 
8 januari (avond) 
Vandaag spelen we met leuk gezelschap! Kom mee gezelschapspelletjes spelen van 20u tot 
22u aan de lokalen. Als je zelf nog leuke spelletjes hebt liggen, mag je deze zeker 
meenemen! 
 

15 januari (avond) 
Zijn jullie stembanden gesmeerd? Zijn jullie stemmen al opgewarmd? Want wij 
willen jullie zo mooi horen zingen als een nachtengaal op onze megaleuke 
karaokeeeee!!!! Kom mee zingen van 20u tot 22u aan de lokalen. 
 
 
22 januari (avond) 

Vanavond heeft de leiding de lokalen extra gezellig gemaakt zodat we allemaal samen een 
romantische filmpie kunnen kijken. Wij zorgen voor snackies hopelijk zijn jullie talrijk 
aanwezig! Van 20u – 22u aan de lokalen!  
 
 



29 januari (avond) 
Vanavond gaan we relaxen, een manicure, gezichtsmasker,... we leggen onszelf eens goed in 
de watten. De spa opent om 20u en om 22u gaan jullie helemaal zen naar huis! 
 
 
5 februari  
Deze week gaan jullie ons moeten missen, want de leiding heeft na al die zware examens 
een weekje rust verdient. Tot volgende week! 
 
 
Moest er iets zijn, kunnen jullie 
ons altijd contacteren op ons 
e-mailadres: 

jogileiding.scoutsleuven@gmail.com 
 
Of telefoonnummers: 
 
Eva: 0470 34 07 34 
 
Kwinten: 0485 41 33 63 
 
Nina: 0489 82 32 84 
 
Myrthe: 0471 47 50 24 
 
 
 
 
Check ook zeker eens de facebook pagina (Scouts Leuven) en/of instagram (scoutsleuven) 
voor updates en leuke foto’s!  
 

Bestel je pakketjes via trooper en steun zo onze scouts: https://trooper.be//scoutsleuven! 
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