
Joooooow jv’s, we vliegen er weer in! We hopen dat jullie klaar zijn voor het tweede 
semester want het wordt er eentje om nooit te vergeten. TOT SNEL!!!! 

 
Drie dikke zoenen van jullie geliefde leiding, 
Dakke, Jarne, Woody en Erika  
 

14/02: Valentijn-vergadering 
 
Dag Romeo’s, wij zijn heel blij dat we elkaar zondag weer kunnen zien! Toevallig is het dan 
ook Valentijn en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij ons vliegen. Hoe ver willen jullie 
gaan voor de liefde? Kom het testen vanaf 14 uur tot 18 uur aan de lokalen. 
 
21/02: Verrassingsvergadering  
 
Het hoort er elk jaar weer bij… Het is weer eens verrassingsvergadering!!! Veel informatie 
kunnen we uiteraard niet prijsgeven. Het enige wat jullie leiding kan zeggen is: “Laat de dag 
op je afkomen!”. Voor de rest willen we nog meegeven dat jullie je niet teveel zorgen moeten 
maken… Alles komt goed… We verwachten jullie van 14u00 tot 18u00 aan onze lieflijke 
lokalen.  

 

 
 
28/02: Schrikkelvergadering  
 
28 FEBRUARI!!!!!!!!! Bijna-schrikkeldag, maar net niet helemaal. 2021!!!!!! Bijna-schrikkeljaar, 
maar ook weer niet. Schrikkelen of schrikken? De dag van de bijna’s? Wat gaan we doen?? 
Dat komen jullie bijna te weten!!! We zien jullie graag van 14 tot 18u aan de lokalen.  

 

 

 



07/03: Nederland-vergadering 
 
Asjemenou! Vandaag richten we met jullie onze blik naar het noorden, waar onze sympathieke 
buren wonen. Kom dus om 14u00 naar de lokalen en treed binnen in de wondere wereld van 
de Nederlanders. We leren je dijken aanleggen, windmolens repareren en Hollandse 
boerenkaas bereiden. Om 18u00 mogen jullie ouders je weer komen halen, indien ze jullie nog 
herkennen!  

 

14/03: Vaccinatievergadering 
 
Een jaar geleden was het zo ver, de scholen dicht en het land op slot. Iedereen vond het 
ergens wel wat spannend, maar die spanning is op dit moment nergens meer te vinden. Er is 
eindelijk wel wat beter nieuws, de vaccinaties zijn gestart en dat betekent dat we terug 
richting het normaal gaan. Maar in België is het weer van de trage kant. Dit moeten jullie 
oplossen! Komen jullie een spuitje zetten? Dan zien we jullie van 14 uur tot 18 uur aan de 
lokalen 
 
21/03: Lentevergadering 

 
“Daar is de lente! Daar is de zon!”. Hopelijk zijn er, naast zachtere weersverschijnselen, ook 
weer jongverkenners aan onze lokalen te bespeuren. We verwachten jullie namelijk om 14u00 
om met ons het einde van de winter te vieren!! Om 18u00 mogen jullie wederom naar huis 
keren...  

 
28/03: Drugsvergadering 
 
Vandaag wagen wij ons in de gevaarlijke wereld van de drugskartels. Zit er een Pablo 
Escobar in jou verscholen of pak jij liever deze gevaarlijke criminelen op? We ontdekken het 
samen van 14 tot 18u aan de lokalen.  

 
04/04: Geen vergadering 
 
Jammer genoeg deze week geen vergadering, want de Paashaas komt langs. Niet getreurd! 
Volgende week zien we elkaar al weer terug.  
 
11/04: Legervergadering 

 
Geachte jongverkenners… Het is onze plicht jullie te melden dat de hele tak wordt opgeroepen 
om de lokalen te verdedigen tegen een mysterieuze vijand. Immers, volgens betrouwbare 
bronnen zal er om 1400 uur (militaire tijd) een wrede aanval plaatsvinden op onze barakken! 
We verwachten jullie op dat tijdstip in gevechtstenue te zien om een strijd op leven en dood te 
leveren. Om 1800 uur, wanneer de overwinning hopelijk binnengehaald is, mogen jullie ouders 
je overblijfselen bijeen komen borstelen... 
 
16-18/04: Groepsweekend  
 
Hou dit hele weekend maar vrij want dit weekend gaan wij lekker samen spenderen!!!  
Meer info volgt later.  

 

 

 



25/04: BBQ 
 
Komen jullie deze zondag ook lekker smullen op onze jaarlijkse BBQ??? Meer info over dit 
heuse eetfestijn volgt later.  
 
02/05: Kamp-vergadering  
 
JEEVEEEE’S OPSTAAAN!!! BINNEN 15 MINUTEN AAN DE VLAGGENMAST!!  
Vandaag krijgen jullie al eens een voorproefje van ons mega coole, über toffe scoutskamp!!! 
Vuurtje stoken, sjorring maken en tweedaagse oefenen? DA WILDE NU TOCH NI 
MISSEN??? (PS: Het is ook heel erg aan te raden om te komen, aangezien nog niemand 
van jullie op tweedaagse is geweest en we jullie graag deze skills aanleren.)  
Wees paraat van 14 tot 18u aan de lokalen.   

 
09/05: Zee  
 
We gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee! Je kan het al raden, vandaag gaan we 
(hopelijk) met heel de scouts naar zee! Omdat we niet weten welke maatregelen er zullen 
gelden, volgt meer info later.  
 
 
ZIEZOOOO, dat was het alweer voor dit scoutsjaar!! Vanaf nu kunnen jullie uitkijken 
naar het toppunt van de zomer: scoutskamp natuurlijk! 

Meer informatie over de inschrijvingen komt later online 😊  

 

CONTACT: 

e-mail: jvleiding.scoutsleuven@gmail.com  

of op de volgende telefoonnummers: 

ERIKA: 04 97 15 90 36 

DAAN: 04 79 13 35 15 

WOODY: 04 72 83 12 04 

JARNE: 04 98 14 80 01  

 

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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