JOOOOOOOOWWWWGIIIIIIISS!!!!!

Het is weer zover, september…. Het
einde van de vakantie en terug naar
school, STOOOOOOOM!!!!
Maar er is ook goed nieuws, DE SCOUTS
BEGINT WEER!!!!!
Olépistoléjippiejajeeeeeeee

Samen gaan wij er een
supermegafantastischonvergetelijk
jaar van maken!!!!
Maaaar
leeeeeeeeeiiiiiiiidddiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn
nnnggggg…. Wie zijn jullie
eigenlijk???

De eerste leidster kennen de jongsten onder jullie zeker en vast. Het is niemand
minder dan JANNE! Deze zorgeloze cornix is na een jaartje kabouters klaar voor het
echte werk bij de jogi's. Met ons Jeanne in de leidingsploeg weet je nooit wat je kan
verwachten, ze heeft veel verrassingen in petto voor jullie. Een leidster met een
flinke hoek af, dus we gaan veel gekke momenten beleven!!
NAAM: JANNE
TOTEM: ZORGELOZE CORNIX
STUDIERICHTING: SOCIAAL WERK
VERJAARDAG: 12 JUNI
LIEVELINGSETEN: LASAGNE OOOF MACARONI
VERBORGEN TALENT: VERSTANDIG OMGAAN
MET CENTJES
CELEBRITY CRUSH: NICOLE JOSY
BEN IK NIET GOED IN: OP TIJD KOMEN
FAVORIETE FILM: SHREK 2
MIJ MAG JE ALTIJD WAKKER MAKEN VOOR:
NAAR HET ZWEMBAD TE GAAN
BESTE VAK OP SCHOOL: HOEKENWERK
WISTJEDATJE: MIJN LIEVELINGS EMOJI HET
DANSEND DISCO MENEERTJE IS?

Leider nummer 2 kennen de oudsten zeker en vast nog. De anderen hebben hem
misschien al eens voorbij zien rijden in zijn stoere auto, maar jullie hebben zeker en
vast al een van zijn kreten gehoord. Onze energieke brulaap is zeker niet op zijn
mondje gevallen! Hij gaf vorig jaar aan de kapoenen maar die ruilt hij met veel
plezier in voor de JOGIS! OBE maakt dus met heel veel goesting zijn
langverwachte comeback als JOGI-leiding!
YEEAAAHHHH BUUUUUDDDYYYYY!!!
NAAM: OBE
TOTEM: ENERGIEKE BRULAAP
STUDIERICHTING: Electronica-ICT
VERJAARDAG: 11 januari
LIEVELINGSETEN: RAVIOLI UIT BLIK
VERBORGEN TALENT: FITNESS
CELEBRITY CRUSH: ARIANA GRANDE
BEN IK NIET GOED IN: CARDIO IN DE FITNESS
FAVORIETE FILM: MINIONS
MIJ MAG JE ALTIJD WAKKER MAKEN VOOR:
BESTE VAK OP SCHOOL: ELEKTRICITEIT
WISTJEDATJE: OBE GRAAG MET DE AUTO
RIJDT?

Leider numero tres is GAUTHIER! (Lees: gootjéé). Onze tweede leider die de
transfer van de kapoenen naar de JOGI’s. Deze openhartige motacilla is een scout
in hart en nieren! Hij is niet enkel JOGI-leiding, maar ook kersvers groepsleiding!
Een enthousiaste leider die zijn wildste ideeën zeker niet tot onze verbeelding laat
spreken!
NAAM: GAUTHIER
TOTEM: Openhartige Motacilla
STUDIERICHTING: Agro- en biotechnologie
VERJAARDAG: 4 oktober
LIEVELINGSETEN: frietjes van pappy patat
VERBORGEN TALENT: zo verborgen dat het niet te
vinden is
CELEBRITY CRUSH: Emma Watson
BEN IK NIET GOED IN: Wiskunde
FAVORIETE FILM: Fast and the furious
MIJ MAG JE ALTIJD WAKKER MAKEN VOOR: een
kampvuur
BESTE VAK OP SCHOOL: stage
WISTJEDATJE: Gauthier altijd goesting heeft om een babbeltje te slaan

Afsluiten doen we met den ancien van de groep. DAAN begint ondertussen al aan
zijn vierde jaar leiding! Na een jaartje jinleiding is onze Zachtaardige Fura helemaal
klaar om elke zondag van 2 tot 5 te knallen. Hij is gekend als een straffe kerel met
een klein hartje. Daan is klaar om al zijn jaren ervaring te gebruiken om er een
spetterend jaar van te maken!

NAAM: DAAN
TOTEM: ZACHTAARDIGE FURA
STUDIERICHTING: CRIMINOLOGIE
VERJAARDAG: 28 JULI
LIEVELINGSETEN: STEAK MET
ROQUEFORTSAUS EN FRIETJES
VERBORGEN TALENT: AUTORIJDEN
CELEBRITY CRUSH: FAITH COLLINS
BEN IK NIET GOED IN: KOKEN
FAVORIETE FILM: CARS
MIJ MAG JE ALTIJD WAKKER MAKEN VOOR: CHOCOLADE
BESTE VAK OP SCHOOL: SPEELTIJD
WISTJEDATJE: DAAN IS OOIT UIT HET GRONDGEBIED VAN CANADA GEZET

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 18u30-21u00
We starten het jaar als echte
gourmands met een BARBECUE. Deze
zal doorgaan op vrijdag 16 september
Afspreken doen we aan de
pleinkensstraat, nummer 8 om 18u30.
Er wordt verwacht dat jullie een eigen
vleesje meenemen en wij zullen wel
voor de rest zorgen! Nadat we onze
buikjes hebben gevuld mogen jullie om
21u00 huiswaarts keren.
Voor de onervaren koks zijn volgende voorwerpen ook handig:

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 19u00
EINDELIJK is het zover, de grote openingen van
onze nieuwe lokalen!!! Dat doen we zoals elk
jaar met ons openingsweekend. Jullie worden te
fiets (met werkende remmen en lichten)
verwacht om: 19u00 met gevulde buikjes aan de
lokalen. De lokalen zijn gelegen in de
elleveldweg nummer 59. Dit zal met een
overnachting zijn, meer informatie volgt nog. Na
het openingsweekend gaat vrijwel elke

vergadering hier door, tenzij het anders staat vermeld in de klaroen.
Zaterdag 1 oktober is onze feestelijke opening van de lokalen,
IEDEREEN WELKOM!
ZONDAG 9 OKTOBER 14u00-17u00

Daar is ie dan, de eerste echte vergadering
van het jaar. Beginnen doen we met zotte
spelletjes om elkaar eens beter te leren
kennen. Deze vergadering is ook onze
vriendinnetjesdag, heb jij vriendinnetjes die
graag eens naar de scouts komen om het
eens uit te proberen? Neem ze dan allemaal
mee!!! (bonuspunten als ze van de chiro
komen).

ZONDAG 16 OKTOBER 14u00-17u00
Dat jullie leiding superfantastisch is weet heel de
wereld al, maar hoe goed zijn jullie? Dat is een
goede vraag, daarom gaan we dat eens testen met
een echte scoutsklassieker: één tegen allen.
Verwacht je maar aan een lijst met knotsgekke
opdrachten!
ZONDAG 23 OKTOBER 14u00-17u00
Zou je liever:
Altijd een slechte adem hebben OF Altijd scheten laten
Je teen stoten OF Op je tong bijten
Nog maar één maand te leven OF Onsterfelijk zijn
Al je foto’s verliezen OF Al je geld verliezen
Doof zonder benen OF Blind zonder armen

pffffff moeilijk zo al die dilemma’s, ik kan
eeeecht niet kiezen. Kan jij ook niet
kiezen? Daar kunnen de leiding en de
andere JOGIS wel bij helpen tijdens onze
superleuke dillematocht!! Gelieve
slechte kleren aan te doen die vuil mogen
worden!

ZONDAG 30 OKTOBER: GEEN
VERGADERING
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering, omdat de leiding het
te druk heeft met andere activiteiten.
Obe is aan het schaakboksen, Gauthier is op bedevaart naar
Compostella, Daan is gaan garnalenvissen en Janne is gaan shoppen
met Niels Destadsbader.

Dat was het dan voor de eerste twee maanden!
kusjes en knuffels,
De JOGI leiding

OBE
0496721880

GAUTHIER
0496244462

JANNE
0476538535

DAAN
0468193288

