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27/09 Verrassingsvergadering 

We starten het scoutsjaar met een knaller van formaat 

namelijk met een verrassingsvergadering!! Spannend :o 

:o  

  

 

04/10 Lokaal opfrissen + flyer maken  

Breng iets leuk mee om ons lokaal op te frissen. We gaan 

ook een flyer ontwerpen om extra klusjes te doen.  

  

 

11/10 Flyeren  

Heel Affligem moet weten dat wij top jins zijn die werk 

zoeken. Daarom gaan we flyeren over heel Affligem. 

Kom met de fiets, zo kunnen we overal gemakkelijk 

geraken.  

   
 

 

18/10 Voorbereiden jinstage + kookvergadering 11 tot 

17u  

Volgende week mogen jullie voor de eerste keer leiding 

zijn, maar dat moet natuurlijk voorbereid worden. Jullie 

krijgen vandaag te horen voor welke tak jullie staan en 

met wie. Omdat brainstormen niet goed lukt op een lege 

maag gaan we ook een lekkere maaltijd bereiden voor 

onszelf. Jullie worden verwacht om 11u en gaan naar huis 

om 17u. Jullie zullen ook een centje moeten 

meebrengen.  

  

Dag liefste Jins,  

Het is zover, het tofste jaar van jullie leven is begonnen. Nee, niet alles zal mogen. En ja, er zal veel moeten.  

Maar ons amuseren zullen we zeker doen.  

Hier al een korte samenvatting van wat er op de planning staat, maar hou ook zeker de Facebook groep in de gaten.  

Tot zondag van 14u tot 17u (tenzij anders gecommuniceerd of vermeld). 

 



 

25/10 Jinstage 13u-17u30 

Vandaag de grote dag!!! Jullie zijn leiding. Jullie worden 

verwacht om 13u, zodat jullie zeker alles goed kunnen 

voorbereiden. Nadien zal de leiding feedback geven. 

Reken er dus op dat jullie ook wat langer gaan moeten 

blijven (feedback/opruimen). Succes!!  

  

 

1/11 Zoektocht naar geld  

Verzamel jullie beste ideeën om veeeeeeeeeeeeeel 

centjes te verzamelen. Grote en kleine acties zijn 

welkom.  

   

 

8/11 Ideeën jinreis 

Naar waar gaan we op reis? Dat bepalen jullie. Iedereen 

zoekt informatie over het land waar hij graag naar toe 

wilt. Dromen mag, maar blijf realistisch!  

 

15/11 Naar den Tuitelaar  

Deze zondag gaan we gezellig eentje drinken in ‘Hof 

Den Tuitelaar’. Kleed jullie warm en breng een centje 

mee   .   

 

22/11 Opbouw groepsfoto 

We mogen ons sjortalent nog eens boven halen want 

vandaag maken we de constructie voor de groepsfoto. 

De uren worden nog gecommuniceerd.  

 

29/11 Groepsfoto + afbreken sjorring  

En vandaag halen we ons afbraaktalent boven, want we 

gaan onze constructie weer afbreken. Breng ook je 

mooiste glimlach mee want er wordt dan ook een 

groepsfoto getrokken.  

 

6/12 Sinterklaas  

Blijf thuis als je niet braaf bent geweest en kom langs als 

je dat wel bent, want de goedheilig man komt langs bij 

ons. Jullie mogen binnenspringen tussen 14 uur en 17 

uur, aangezien jullie bijna examens hebben.  

Zaterdag 12/12 ‘Kies zelf wat we doen vergadering’  

Vandaag mogen jullie zelf kiezen wat we doen. Hebben 

jullie zin om te bowlen of toch liever een film kijken in de 

cinema of bij iemand thuis? Of toch maar liever een 

kerstmarktje doen (als er zijn   ). Laat het ons maar snel 

weten! Van ± 20 uur tot 23 uur.     

 

 

We zeiden toch dat een jinjaar snel voorbij is? De eerste maandlijst zit er al op! Tijdens de kerstvakantie is er op 26 
december nog de winterdag, maar verdere info hierover volgt nog.  

Een stevige scoutslinker,  
Delfine en Katrien  


