
 

JINS 
 
 

Zondag 2 januari  
 
Geen scouts dit weekend, buiten als we nog niet klaar zijn met 
de kalenders dan jeeej nieten/ rondrijden 
 
Weekend 7-9 januari  
 
We laten dit weekend vrij zodat jullie bij de andere takken 
kunnen invallen. Moest er nog tijd zijn kunnen we altijd nog 
zelf een activiteit dit weekend plannen. 
 
Zaterdag 15 januari  
 
Vandaag 3 keer en goeie keer vergaderen over ons kamp! Afspraak aan de joengele in de avond, 
specifiek uur spreken we wel de week zelf af. 
 
Weekend 21-23 januari 
 
zelfde als 7-9 januari 
 
Zondag 30 januari  
 
Ulle leiding is eindelijk is klaar met de rot examens dus ze zijn op vacence naar 
zee, tot de volgende!! Geen scouts 
 
 
Zondag 6 februari  
 
Vandaag is het omgekeerde dag, voorziet een spelletje voor de leiding (en uzelf). 
Goede voorbereiding is key dus spreekt zaterdag al is samen af om te zien wat ge 
zou willen doen. 13u45-17u aan de joengele. 
 
Zondag 13 februari  
 
Gewoonte van onze scouts is om elk jaar rond februari te gaan schaatsen. Wie zijn idee het was om 
geld te gaan geven om in ne groten diepvriezer te gaan zitten idk maar die persoon mag van mij 
echt naar de maan. We spreken af om 13u aan de joengele en zijn om 17u terug 



 

Als je er goesting in hebt hoop ik voor jullie dat het doorgaat. Ik hoop dat wel niet. Moest het niet 
doorgaan kunnen we zeker werken aan de inkleding van onze boit van volgende week. 
 
Zaterdag 19 februari  
 
Vanavond is het Boit d’Amour dus ziet dat jullie heel deze dag vrij 
houden, er gaat sowieso nog wat geregeld moeten worden!!! 
 
Zondag 27 februari  
 
We gaan nog is vergaderen eh si al lang geleden. De fjuif overlopen, 
nog is over da kamp samen zitten noem maar op. We spreken af van 
13u45-17u aan de joengele. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fret    Collie    Kameel 


