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Zaterdag 

 

Zondag 

   ZATERDAG 24/04: Jinstage 

14u – 17u (Best al wat vroeger aanwezig zijn   ) 
Vandaag gaan jullie het wagen bij de jong-givers. Jullie 

mogen hen 3u lang amuseren. Wij geloven in jullie, 

succes!        

 

 02/05: Spel + voorbereiden jincafé  

14u – 17u 

We spelen een spel vandaag! Wat we gaan doen, is een 

verrassing. We bekijken ook vandaag hoe we ons jincafé 

kunnen organiseren over 2 weken. Op hoop van zegen.  

   ZONDAG 09/05: BBQ 

17u - …u 

Laat die zon maar schijnen, want we steken vandaag de 

BBQ aan. Vleesjes bakken en een heerlijke pastasalade, 

we hebben niets extra nodig voor een topavond. 

(Verdere info volgt nog   ) 

Weekend 14 – 15 mei: Vrijhouden jincafé  

Hou dit weekend vrij, want bij goedkeuring organiseren 
wij dan ons eerste en beste jincafé. Als dit niet mag, dan 
zien we jullie graag zaterdag 15 mei voor een gezellige 
filmavond. De uren worden nog gecommuniceerd 
afhankelijk van de activiteit. 

  

 

Voila, jullie jinjaar zit erop, of toch bijna want we gaan het jaar afsluiten met een knaller van een jinreis!! Deze 

maandlijst bevat allles wat we dit jaar hebben gedaan: oefenen voor volgend jaar, centjes verdienen op onze eigen 

creatieve manier, maar ook genieten! En dat zetten we nu door! We gaan genieten met de centjes die we hebben 

verdiend, zodat jullie volledig zijn uitgerust om volgend jaar de beste leiding ooit te worden. We hopen dat jullie dit een 

even leuk jaar vonden als ons.  

Stevige scoutslinker, 

Delfine en Katrien  

Dag liefste jins,  

Hoe is dit kunnen gebeuren?  Dit kan toch niet de laatste maandlijst zijn?  Beseffen jullie dat dit de laatste maandlijst is die 

ooit voor jullie wordt gemaakt? Vanaf dan is het aan jullie en daar gaan we ons nog even op voorbereiden. De rest van de 

tijd gaan we genieten en geld inzamelen om nog meer te kunnen genieten deze zomer! 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). 

 


