
YOOOOOOW jv’s!!!!!!!!!! We vliegen er weer in met 16 mega coole, fantastisch leuke vergaderingen. 

Immers, jullie nieuwe leidingsploeg heeft al een reeks bloedstollende spelen voor jullie voorbereid. 

Uiteraard hopen wij jullie steeds met veel te zien doorheen dit gloednieuwe scoutsjaar. Maar voorlopig 

alvast een stevige linker!!! 

 

Jarne, Dakke, Erika en Woody 

 

11/10: Vriendjesvergadering/Sportvergadering 

Neem jullie beste kameraden mee, want vandaag is het vriendjesvergadering! Wie van jullie is het 

sportiefst? Dat zoeken we vandaag uit van 14u tot 18u aan de lokalen.  

 

18/10: Woudloperskeuken 

Jv’s vandaag gaan we onze maaltijd maken midden in de natuur. Jullie mogen ons laten zien hoe goed 

jullie kunnen koken op een houtvuur. Hiervoor hebben jullie nodig een fiets, ingrediënten en je goed 

humeur. We spreken om 10u aan de lokalen en laten jullie weer gaan om 14u. hopelijk maken jullie 

een royale maaltijd van. Tot dan! 

 

25/10: Ierlandvergadering 

Aan de rand van de wereld, waar leprechauns en slangen regeren, ligt een mysterieus en groen land. 

Wij willen, samen met jullie, deze mooie plek verkennen. Ierland roept ons! Dus kom om 14u naar de 

lokalen. Als we pech hebben horen we de roep van een kwaadaardige banshee… Echter, als we geluk 

hebben zullen rijkdom en glorie tot ons komen! Neem dus je klavertje 4, groene kleren en harpje mee! 

Om 18u mogen jullie ouders je weer komen halen, samen met jullie avontuurlijke verhalen. 

 

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! 

 

1/11: US Presidential Elections 

Gegroet jv’s! Draagt jullie stemgeluid ver? Zijn jullie stressbestendig? Weten jullie wat de gewone 

Amerikaan in het diepste van zijn ziel verlangt? Kom dan om 14u naar de lokalen en samen trekken we 

naar onze vrienden van over de zee! Of je nu democraat of republikein bent, vandaag krijg je de kans 

om voor jouw ultieme presidentskandidaat campagne te voeren. Om 18u, nadat Joe Biden of Donald 

Trump tot winnaar uitgeroepen is, mogen jullie ouders jullie komen ophalen! 

 

8/11: Legervergadering 

Geef acht!! We doen vandaag legervergadering! Alle rekruten om 14u 

aan de legerbasis (lokalen). We leren jullie kaartlezen, sjorren en een 

kamp op te zetten. Dit is allemaal verplichte kennis voor op kamp 

natuurlijk. Na de soldaten opleiding mogen jullie ouders om 18u jullie 

komen ophalen.  

 

15/11: Drugsvergadering 

Boeven en misdadigers meld jullie aan bij godfather en moeder. Want 

vandaag gaan we de wereld van de misdaad in. Wie wordt het nieuwe 

hoofd van de familie en wie slaapt er bij de vissen. We zien jullie om 14u aan onze schuilplaats(lokalen). 

Hier zullen jullie de kneepjes van het vak leren. Één keer geleerd sturen we jullie als echt maffioso naar 

huis om 18u. vergeet niet om je vrienden dichtbij te houden maar je vijanden nog dichter. Tot dan! 



 

22/11: Verassingsvergadering 

Wat gaan we vandaag doeeeen?? Voor ons een weet, voor jullie een vraag! Kom het ontdekken aan 

de lokalen van 14 tot 18u.  

 

29/11: Eén tegen allen 

Zoals jullie weten presenteert de leiding jullie graag een uitdaging. Deze uitdaging zal moeilijk zijn maar 

als jullie allemaal samenwerken kunnen jullie rijkelijk beloond worden. Maar falen jullie dan zal er ook 

een prijs betaald moeten worden. Maar met allen tegen één leidingsploeg weet ik zeker dat jullie onze 

opdrachten tot een goed eind kunnen brengen. De eerste opdrachten begint 

om 14u aan de lokalen en jullie tijd is verstreken om 18u. veel succes en tot 

dan! 

 

6/12: Sinterklaas 

Zijn jullie braaf geweest dit jaar jv’s? Sinterklaas en zijn pieten zullen hier 

vandaag een oordeel over vellen!! Brave jv’s worden beloond, stoute jv’s in 

de zak!!! Sinterklaas verwelkomd jullie graag van 16 tot 18u aan de lokalen.  

 

11/12: Bowlvergadering 

Onze eerste avondvergadering wordt direct eentje om niet snel te vergeten. 

We gaan samen bowlen. Als jullie graag een drankje nuttigen, vergeet dan 

zeker geen zakcentje mee te nemen! Allemaal om 20u aan Bowling Leuven 

(Naamsestraat 89). Jullie ouders mogen jullie daar ook komen ophalen om 22u. 

 

18/12: Casinovergadering 

het leven is een kansspel, maar vanavond wagen we wat meer. Wie kan er bluffen en wie heeft alle 

azen, dat komen we vanavond te weten. Ons casino royale in de lokalen opent om 20u en jullie worden 

armer of rijker om 22u aan de deur gezet. Tot dan highrollers.  

 

25/12 & 1/1: Geen vergadering 

Jammer, 2 weken geen vergadering!! We zien jullie 3 januari terug! 

 

3/1: Schaatsen 

Vandaag gaan we schaatsen met heeeeeel de scouts, joepie! De schaatsbaan zal wel wat fris zijn, dus 

kleed jullie warm genoeg aan en vergeet zeker geen handschoenen en 5,50 euro! We verwachten jullie 

van 9u30 tot 12u aan de schaatsbaan in Haasrode.  

 

 

8/1: Film 

Vanavond ploffen we in de zetel en krijgen jullie wat cultuur voorgeschoteld in de vorm van een film. 

Dus neem een zakje chips mee en een blikje cola en dan genieten we samen van dit visueel spektakel. 

De presentatie begint om 20u en het doek zal om 22u vallen. We spreken af aan de lokalen. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 



15/1: Pisquiz  

Wat is de hoogste berg? Wie won de tour de France 

in 65’? wie won de oscar voor beste acteur? 

Allemaal goede vragen maar vanavond draait het 

om antwoorden. Vanavond openen de deuren van 

onze lokalen om 20u en de laatste vraag zal om 

21u59 gesteld worden. Mogen de beste winnen. Tot 

dan!  

 

22/1: Spelletjesavond 

Voor vanavond was jullie leiding te gemakzuchtig om zelf een spelletje te verzinnen! Ach, zoals een 

kant en klare maaltijd kan ook een snel gezelschapsspelletje eens smaken… Bovendien mogen jullie 

vandaag zelf bijdragen aan de vergadering door zoveel mogelijk bordspelen mee te nemen! We zien 

jullie graag van 20 tot 22u aan de lokalen! 

 

29/1: Keuzevergadering 

Awel hé! Voor de laatste avondvergadering mogen jullie kiezen wat we doen! Nog een filmpje kijken? 

Spelletje spelen? De mogelijkheden zijn eindeloos! We polsen tijdens de andere vergaderingen eens 

naar jullie ideetjes. We zien jullie weer graag van 20u tot 22u aan de lokalen. 

 

7/2: geen vergadering      

Helaas pindakaas! Vandaag moeten we elkaar missen op de vergadering, want jullie leiding moet een 

beetje rusten na die vreselijke examens! :o We hopen jullie echter snel terug te zien voor de volgende 

vergaderingen.  

 

 

 

CONTACT: 

 

Vanaf dit jaar kunnen jullie ons bij vragen contacteren 

op het volgende emailadres: 

jvleiding.scoutsleuven@gmail.com  

 

Of op de volgende telefoonnummers: 

 

ERIKA: 04 97 15 90 36 

 

DAAN: 04 79 13 35 15 

 

JARNE: 04 98 14 80 01 

 

WOODY: 04 72 83 12 04 

 
 

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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