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  23/01: Gezelschapsspelletjes  

Breng jullie favoriete gezelschapsspelletje mee want we 
hebben spelletjesavond. Ook deze keer zijn jullie welkom 
van 20u tot 23u.  

 

  30/01: Nieuwjaarsfeestje  

Het nieuwe jaar is al weer één maand bezig, maar het is 

nooit te laat om te feesten. Dresscode = chique. Anders 

kom je er niet in op onze nieuwjaarsreceptie! Breng 

gerust iets mee om te eten of te klinken! Van 20u – 23u.  

                     

 

07/02: Voorbereiden jinstage + voorstel jinreis 

Na als die gezellige zaterdagavonden beginnen we nu 

weer aan het echte werk. Vandaag krijgen er 2 van jullie 

de kans om een voorstel te doen voor een bestemming 

voor jinreis. De rest van de tijd mogen jullie gebruiken 

om jullie spel voor jullie jinstage 1 voor te bereiden. 

Vanaf nu terug van 2 tot 5, tenzij anders vermeld.   

  

 

14/02: Jinstage 

Tijd om groot te worden want vandaag zijn jullie leiding. 

De kapoenen zijn jullie valentijnsdates vandaag. Jullie 

komen best op tijd om alles voor te bereiden. Nadien 

moesten jullie ook opruimen. Plan dit dus in.  

    21/02: Voorbereiden jinstage + 2 voorstellen jinreis 

We blijven even in dezelfde sfeer als de voorbije 2 weken 

want ook vandaag mogen jullie werken aan jullie 

jinstage, maar deze keer dan bij de Wouters. Wie zijn 

favoriete reisbestemming nog niet heeft kunnen 

voorstellen mag dit vandaag ook doen. 

Dag liefste Jins,  

Wat gaat een jinjaar toch snel he ! We beginnen aan onze 2de maandlijst. Hopen op veel samen zijn en veel toffe 

momenten.  Wat we gaan doen kan je hier al vinden, maar hou ook zeker de Facebook groep in de gaten.  

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

 



 

28/02: Jinstage  

Hopelijk hebben jullie geleerd van de kapoenen en 

knallen jullie vandaag bij de Wouters. Jullie komen best 

op tijd om alles voor te bereiden. Nadien moesten jullie 

ook opruimen. Plan dit dus in.  GO GO GO !!!! 

 

7/03:  Sjorren: opbouw groepsfoto  

Wij maken dit jaar de beste en stevigste constructie ooit 

voor de groepsfoto van volgende week. De uren worden 

nog gecommuniceerd.  

 14/03: Beslissing jinreis + groepsfoto. 

We bespreken vandaag verder onze jinreis, want het 

wordt tijd dat we weten waar we heen gaan. En vergeet 

je glimlach niet voor de foto. We breken ook onze 

constructie af. De uren worden nog gecommuniceerd.  

 Vrijdag 13/03- zondag 21/03:  

Afhankelijk van wat mag en niet mag door de 

coronamaatregelen houden we dit weekend vrij voor 

weer een leuke actie te doen om onze jinreis te betalen. 

 

28/03: Begin leefweek 

We hebben het beste voor het laatst bewaard jongens…. 

LEEFWEEK !!!! Het wordt de week van ons leven !!!!!! 

Verder info volgt nog.  

 

 

Ja lap, maandlijst 2 is ook al gedaan. De plannen waren fantastisch dus dat was al een goed begin. Op naar de laatste 
maandlijst. Maar eerst nog een mega leuk paaskamp. Verdere info hierover volgt nog.  

Een stevige scoutslinker,  
Delfine en Katrien  

 


