
Heb je je altijd al afgevraagd wat voor een jonggids jij nu echt bent? Doe dan hieronder nu de test! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij ons klimaatje zijn?  

Jij bent een milieubewuste jonggids! Kom 

zeker naar de ‘our planet’ vergadering op 8 

februari van 14u tot 17u30 

Hou je van rondwandelen in Leuven met het 

bruisende stadsleven rondom jou? 

Ideaal! Jij bent de perfecte kandidaat om het 

stadsspel te winnen! Afspraak 15 februari om 

14u10 aan ‘in het woud’ en om 17u20 staan 

we daar terug klaar  voor de ouders! 
Droom je er al heel je leven van om even beroemd te zijn als 

Kendall Jenner? Wil je graag in volledige outfit op de catwalk 

naast Cara Delevigne staan? Jij bent een potentiele miss jogi! Miss zeker 

de Miss Diependaal verkiezingen niet op 22 

februari tussen 14u en 17u30 

Hou je van verrassingen op verplaatsing? 

Jij bent een avontuurlijke jonggids! Kom zeker 

naar de uitstap op 29 februari, verdere info 

over uren en plaats volgen via mail 
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Wij kijken er alvast mega hard naar uit! Kijk altijd goed de uren van de vergadering na, want er zijn veel speciallekes deze keer!  Dikke kussen xx 

Arthur 0397083046 Fran 0487672332 Helen 0485044242 Marthe 0495519171 Catho 0497885860 Lotte 0483476912 

Hou je van sjorren? Wil jij graag leren hoe je 

een tent moet opzetten? En waar dient de 

Jerome juist voor? 

Jij bent een echte scouteske jonggids! Op 7 

maart leren we van 10u tot 13u alle 

technieken die we nodig hebben op groot 

kamp! 

Weet jij wat ‘Expecto Patronum’ betekent?  

Deze week is het aan jullie! Als een echte 

leiding begeleiden jullie je eigen gemaakte 

scoutsspel tijdens de 3ejaarsvergadering op 

21 maart!! Pas op: de vergadering duurt van 

14u tot 17u, want achteraf is het de laatste 

editie van de Italiaanse avond! 

Jij bent een 1e of 2e jaar jonggids, dat 

betekent dat je op 21 maart extra goed moet 

luisteren naar je oudere medeleden, want het 

is 3ejaarsvergadering! Pas op: de vergadering 

duurt van 14u tot 17u, want achteraf is het de 

laatste editie van de Italiaanse avond! 

Ben je een 3ejaar? 

Jij bent een jonggids met tovenaarskrachten! 

Kom je tovenaarsopleiding volgen op 14 

maart van 14u tot 17u30, vergeet je toverstaf 

niet! 
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