
HEYYYY GIRLIES, DIT IS WAT WIJ ALLEMAAL IN PETTO HEBBEN VOOR JULLIE 

ZATERDAG 7 januari: QUIZZZZ 

Oei oei oei IS HET AL 2023??? Hopelijk hebben jullie in 2022 braaf opgelet op school, want we gaan 
jullie kennis eens testen! Dit doen we in DE SLIMSTE JOGI TER WERELD. Auf wiedersehen Erik van 
Looy, hier komt de jogileiding! Haal jullie beste moppen en kennis mee, je gaat ze nodig hebben. 
Afspraak om 18u30 aan de lokalen en om 21u00 weten we wie de slimste is. 

 

 

 

ZATERDAG 14 januari: KAMPVUUR 

Scoutesker dan dit wordt het niet! Kom maar om 18u30 naar POVERSTRAAT 31 in 
Haacht voor een supermegaleuk kampvuur. Bij een kampvuur horen natuurlijk 
lekkere snacks, die mogen jullie uiteraard meenemen! Wij zorgen wel voor het 
entertainment. Bereid je maar voor op een gezellige avond vol kampvuurspelletjes 
en liedjes. Om 21u00 zijn we uitgebrand en mogen jullie huiswaarts keren. 

Hier alvast wat inspiratie:  
https://open.spotify.com/playlist/44zB9Gbkeyr4JquUp4rFtd?si=3ed030909ff948bf 

 

 

ZATERDAG 21 januari: KARAOKE FLUO PARTY 

Aangezien er steeds meer zing en dansprogramma’s worden uitgevonden, vinden wij het eens hoog 
tijd om het zelf een keer te proberen! Want wat je zelf doet doe je beter! Stretch jullie dansbeentjes, 
smeer jullie keel maar in want we gaan helemaal uit de bol. Om jullie knalprestaties bij te staan 
raden we aan om je te kleden volgens de dresscode: fluo, hoe gekker hoe beter! Jullie worden om 
18u30 aan de lokalen verwacht en om 21u00 zullen we maar naar huis gaan om de buren wat rust te 
geven. 

 



 

ZATERDAG 28 januari: Geen vergadering :(  

Vandaag is het geen vergadering want de leiding heeft het veel te druk met al die examens! Gauthier 
heeft een praktijkexamen boomknuffelen, Daan heeft examen boevenvangen, Janne moet nog wat 
bingoën met de oudjes van haar stage en Obe heeft examen over computers ofzo (geen idee wat hij 
precies studeert). 

 

ZONDAG 5 februari: JOGI UNIVERSALIS 

Nu dat we weten wie er de slimste is, gaan we op zoek naar iemand die 
misschien niet alles weet, maar wel alles kan. Jullie hebben het waarschijnlijk al 
voorbij zien komen op iedereen beroemd. We gaan dus op zoek naar de echte 
JOGI UNIVERSALIS. Afspraak om 14u00 aan de lokalen en wie weet ga jij om 
17u00 naar huis als dé JOGI UNIVERSALIS. 

 

 

Zondag 12 februari: KOOKVERGADERING 

De meesten onder jullie weten al dat jullie zelf gaan koken op kamp. Omdat 
wij als leiding ook van jullie culinaire kunsten mogen/moeten eten willen we 
jullie eerst eens op de proef stellen. Zodat we de nodige opmerkingen of 
aanpassingen kunnen meegeven "#$%. Afspraak om 11u30 aan de lokalen met 
2 euro. Hopelijk gaan we om 14u30 met overvolle buikjes naar huis. 

 

Zondag 19 februari: WAFELVERKOOP 

Na al die jaren hebben we eindelijk de scoutsvilla van onze wildste 
dromen hebben zitten we heel goed op ons gemak! MAAAAR zo’n kast 
van een lokaal komt er niet zomaar, dit kost namelijk veel centjes. Om dit 
te bekostigen gaan we naar jaarlijkse gewoonte nog eens wafeltjes 
verkopen. Kom maar naar de nieuwe lokalen om 14u00 met jullie 
schattigste verkoopsnoet. Als jullie goed verkopen doen we om 17u00 
nog rap een zwemmetje in de centjes! 

 



 

Zondag 26 februari: GEEN VERGADERING 

Vandaag geen vergadering, helaas. Want wij gaan naar de hoofdbasis van 
SpaceX in Californië. De leiding werd gecontacteerd door Elon Musk om 
de eerste samenleving op mars te starten. HAHA DOEIII  

 

 

PEACE OUT HOMIES xxxxxxxxx 
      JANNE  GAUTHIER    OBE DAAN 

 


