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Comme Chez Jogi 
Wij stellen voor: een menu speciaal voor u samengesteld. 

 

Een slaatje “Echte Mannelijkheid” 
échte snor, échte baard, spierballen, best verkleed geconsumeerd 

20/11 

Zeevruchten 
Zeevruchten vers uit de Noordzee, truffel, een snufje ochtenddauw 

27/11 

TiramiSinterklaas 
Mandarijn, chocolade, gulheid, goedheid 

4/12 

‘E’ 
Eekhoorn, Everzwijn, Engel, Eik, best verkleed geconsumeerd 

11/12 

Belgisch Artisanaal Kerstfeestje 
Gezelligheid, samenzijn, neem een pakje mee van max. vijf euro 

Vrij 16/12 
19u-21u 

Geen vergadering 
Een pauze om de heerlijke gerechten te laten zakken 

25/12 

Geen vergadering 
Onze keuken rust uit van de drukke oudejaarsavond 

1/01 

Goede voornemenstoofpot 
Een nieuw jaar, nieuwe voornemens, een vleugje naïviteit 

8/01 

Bevroren… 
Pizza, Artisanale Kaaskroket, Fituursnacks, ideeën, … 

15/01 

Film-au-vent 
Popcorn, koekje van eigen deeg, warme dekentjes 

Zat 21/01 
19u-21u 

Coupe Alpen 
Vanille, aardbei, pret, Er wordt afgesproken aan de Edegemse Bergjes 

29/01 

Steak Museum 
Prachtige artefacten, een open raam, een slapende bewaker, … 

Zat 4/02 
19u-21u 

Moelleux 
met rode vruchten en liefde in de lucht 

12/02 

 

Smakelijk! 

Uw koks: Maraboe, Kwikstaart, Vink, Winterkoninkje, Zifio, Artaminae 



Wat zou jij aan jezelf willen 
veranderen?

1. Niks, ik ben perfect
2. Mijn lippen
3. Mijn smaak voor 
mannen/vrouwen
Mijn haarkleur
4. Maneater

 
 

Hangt ervan af met wie

Hoe kan je iemand 

bedriegen als je nooit     

een relatie wilt?

Nee nooit, ik ben super  

trouw

Ja, is al meermaals                                                                

gebeurd #sorrynotsorry

Zou jij iemand bedriegen?

 

5 ofzo

Tellen one night stands? 

Want dan 95.

2

Geen, niemand kan mijn  

hart veroveren

Hoeveel exen heb jij?

Ja, liefst een sleeve

Ja, een halve sleeve

Ja, maar een subtiele

Niet perse

Zou je een tattoo willen?

Kwartet

Monopoly

Mens erger je niet

Never have I ever

Wat is je favoriete 

gezelschapsspel?

 
 

Ja

Valt mee

Nee

Nee, geef mij maar elke     

dag een ander

Word je snel verliefd?

GIDSENGIDSENGIDSEN
  

Niks, ik ben perfect

Mijn lippen

Mijn smaak in 

mannen/vrouwen

Mijn haarkleur

Wat zou jij aan jezelf 

willen veranderen?

Tel hoeveel keer je elk

symbooltje hebt en kom 

erachter wie jij bent.



GIDSENGIDSENGIDSEN
Which ex on theWhich ex on the  
beach person 

are
beach person 

are  
you?you?

  

Ik hoop niet dat mijn ex in 

aantocht is

Oh jeej laat de drama 

maar komen

Ik hoop dat er iemand 

knap komt

#pray dat het niet de ex 

van mijn crush is

Ohnee de tablet of terror   

gaat af, wat is je reactie?

Jaloezie

Te klef zijn

Hij/zij is te braaf

Zijn of haar bro's boven   

mij kiezen

Waar krijg jij de 'ick' van?

 

 

Uiterlijk

Humor

Kledingsstijl

Sportief

Waar let jij het meest op         

bij het zoeken van een 

partner?

 Ik vertel het meteen aan 

mijn BFF

Ik stap op hem af en begin 

hem helemaal uit te 

schelden

Niets, ik ben namelijk 

degene waarmee hij haar 

bedriegt

Ik doe niks, wat niet weet 

niet deert, toch?

Je ontdekt dat het vriendje 

van je BFF haar bedriegt, wat 

doe je?

Leerkracht

Tatoeages zetten

DJ

Maneater

Wat is je droomberoep?



Loyal zijn vindt de Sint 
heel fijn, wees er dus 
zeker bij op 04/12

Verwen vergadering, 

want je nagels hebben 

wat verzorging nodig na 

dat ene gevecht 10/12

Kleed je comfy voor de 
movienight 21/01

Shani
Loyal, dat is het woord dat 

jou het best omschrijft. Jij 

zou niemand bedriegen en 

beschermt  je  vrienden. 

Opkomen voor jezelf doe jij 

als de beste en komt altijd 

af met de beste come-backs 

in een discussie. Je hoog 

temperament vinden                      

sommigen  aantrekkelijk, 

maar kan helaas ook voor 

veel conflicten zorgen. Kom 

zeker  naar  deze      

vergaderingen: Haal je gevechtsspieren 

maar naar boven voor de 

"Fight  the  fridge"- 

vergadering  08/01

Kom je coole looks en 

moves showen op de 

Catwalk vergadering 12/02

Dusty
Jij bent een echte player. Je 

mag dan misschien wel in een 

relatie zitten, als er iets beter 

voorbij komt zal je die kans 

niet laten liggen. Je bent vlot 

in omgang en mensen vinden 

je snel heel leuk. Soms krijg je 

het te hoog in je bol en doe je 

domme dingen, tijd om daar 

aan te werken!

Vergaderingen die op jouw lijf 

geschreven zijn:

 

Jij had vooral: Jij had vooral:



Victoriaanse vergadering 

20/11 

Bewijs dat je niet mid 

bent door je coolste 

kerstoutfit aan te       

trekken  voor  het 

gidverkerstfeestje 23/12

Tunak Tunak Vergadering 

29/01

Imke
Het spijt me je dit mee te 

delen meid, maar jij bent 

mid. Je bent gepassioneerd, 

maar maakt domme keuzes 

die je dromen in de weg 

komen te liggen. Maar geen 

nood, op deze vergaderingen 

kan je werken aan je 

‘mediocre-heid’: 

Werk aan je social skills 

tijdens de Bofrost               

vergadering 27/11

Iets  zegt  ons  dat  de    

"That’s what  cheese  said"- 

vergadering perfect  voor 

jou is. 14/01

Lekker uitslapen op 18/12, 

01/01 en 05/02,want dan 

hebben we geen 

vergadering

Lesley
Jij voelt je zo vrij als een vogel. 

Jij bent niet klaar om te 

settelen  en  wilt  zoveel      

mogelijk genieten van het 

leven. Je geeft niks om je 

haters, je vindt ze eerder heel 

zielig. Deze je m’en fous 

houding is een sterkte, maar 

pas op hierdoor kan je 

belangrijke mensen in je leven 

verwaarlozen  en  kwijt 

geraken.                                     

Jouw ideale vergaderingen:

Jij had vooral:Jij had vooral:

XOXOXOXO
    

 


