JINS
Woensdag 4 september
Ter voorbereiding op HET weekend van ulle leven, organiseren we met heel de scouts het
dansmoment! Kom mee swingen en de winnende dansmoves uit uw hoofd leren vanaf 14u
tot 16u aan de Joengele.
Vrijdag 6 september
updated ;)
Zaterdag 7 september
Welke betere manier is er om elkaar te leren kennen, dan a.d.h. van een pawapoint?!?!
Wees creatief, origineel, steek er je hart en ziel in en we zien elkaar om 13u45 @Joengle,
om 17u mogen jullie als beste vrienden terug naar huis.
Ps. voor de tamzakken, geen ppt = uit de scouts xoxo

Woensdag 11 september
Voor de vergeetachtigen onder ons, of degene die de vorige gemist hebben, hier het tweede
oefenmoment. Deze vind plaats om 16u00 tot 18u opnieuw aan de Joengele.
Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september
Het. is. Zo. Ver.!!! HET weekend, we spreken af rond 19 uur, de rest volgt! Uiteraard in het
Scoutsdorp.
Zondag 22 september
Vrienden. Maten. Makkers. Kameraden. Lotgenoten. Medgezellen. Wat willen jullie doen
doorheen het jaar? Hoe zit het met kamp? Welke zotte ideeën hebben jullie om geld in de
laden te brengen? Wij zijn razend benieuwd!!! Met het actieplan in de hand worden jullie om
13u45 verwacht in de Joengele!

Zondag 29

Zondag 6 oktober
Vandaag officiële start van de
scouts! Meeting in het
Park om 13u om 16 uur
mag iedereen weer naar huis.
Zaterdag 12 oktober
De sporthal is open! Ik herhaal, de sporthal is open!!! En wij zijn
uitgenodigd op de officiële opening! Uiteraard date aan de sporthal
om 14u. Xxx
Zondag 13 oktober
Op de planning: Wafels, wafels, wafels EN NOG MEER WAFELS!!! Hoe? Wie? Waar? Dit en
nog meer in de Joengele om 13u45!
Zondag 20 oktober
Jow skaters! Vandaag op het menu, een spel. Afgewerkt met wat skypse kruiden!
Kom dat zien @Joengele, 13u45.
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Zondag 27 oktober
Tis genoeg geweest. Efkes pauze. Geen scouts!
PEACE OUT, MIC DROP !
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