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Zondag 2 oktober  

Vandaag is het de eerste echte scoutszondag van het jaar, het is namelijk startdag 

JOEPIEEEE! Jullie worden allen van 14u tot 15u30 in het park verwacht.  

 

Zondag 9 oktober  

Vandaag gaan we ons prachtig jin lokaal opruimen en inrichten. Daarna kunnen we al eens 

beginnen brainstormen over ons kamp en wat we dit jaar allemaal willen doen qua 

activiteiten en winstgevenden! Jullie worden hiervoor verwacht aan de Joengele van 13u45 

tot 17u.  

 

14, 15 en 16 oktober  

Ja, je hebt het goed geraden, wij gaan op JINWEEKEND. Dat belooft heel heel plezierig te 

worden. Begin uw zak al maar te maken en hier is de lijst van wat er zeker in moet: 

- €20 zakgeld 

- gamel 

- bestek 

- rapid boef 

- buzzypas 

- matje 

- slaapzak 

Plaats en uur van afspraak wordt nog gecommuniceerd! Toedeloe 

 

Zondag 23 oktober  

Dag racers, om volgend jaar deftig in de leidingsgroep te immigreren moeten jullie de 

klassieke scoutsliederen toch wel kennen. Kom vandaag maar om 13u45 naar de Joengele 

om te weten te komen wat de geheime muzikale wonders in de muziekwereld zijn. Jullie 

mogen terug naar huis racen om 17u. 

 

Zondag 30 oktober 

De leiding is nog druk bezig met het geld te tellen dat wij op de druivenfeesten verdiend 

hebben. Daarom zal het deze zondag helaas geen scouts zijn. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 november                                          

Omdat halloween net gepasseerd is gaan we de griezelige sfeer nog wat meer opzoeken. 

Wat denken jullie van een horror movie night? Kom tegen 20u30 naar de joengele om nog 

meer te bibberen en beven.  

 

Zondag 13 november 

Vandaag testen we jullie parate kennis en zullen we ontdekken wie de Allerslimste Jin Ter 

Wereld is. Probeer al maar wat te studeren. Je kan bijvoorbeeld alle landen van Europa en 

hun hoofdsteden van buiten leren. Om deel te nemen aan deze uitdagende quiz, worden 

jullie verwacht om 13u45 aan de Joengele en om 17u mag de winnaar, alsook alle 

verliezers, weer naar huis keren.  

 

Zondag 20 november 

Dag boeren en boerinnen, appels en kiwi’s, kebaps en durum’s, domme apen en slimme 

apen. De energieprijzen zijn dit jaar enorm gestegen en we gaan de namiddag eens 

opzoeken welk land de goedkoopste energieprijzen heeft zodat we hier kunnen passeren 

op kamp en onze powerbanks vol kunnen laden met energie. Jullie worden verwacht om 

13u45 aan de Joengele en mogen terug naar huis om 17u. 

 

Zondag 27 november 

Beste medevangkoppen, het is vandaag exact 77 jaar geleden dat België lid is geworden 
van de VN. Wij zijn als ereburgers uit België uitgenodigd op een congres in Genève om dit 
te vieren dus we kunnen er deze week helaas niet bij zijn. We zullen een selfie sturen met 
Alexander De Croo. Het is dus geen scouts. Tot volgende week xoxoxoxoxoxoxo 

 

                       zorgzame zwaluw     openhartige maki      mondige lama 

 

 

 


