
 

Dag liefste   

Eindelijk, het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Wij kijken er alvast naar uit om er een geweldig jaar van 
te maken!  

Zondag 26 september  

Vandaag maken we ons lokaal gezellig en richten we het in. Haal de 
binnenhuisarchitect in jullie zelf naar boven en breng gerust een leuke 
poster mee van je favoriete superstar! Vergadering van 14u tot 17u. 

Zondag 3 oktober  

Breng zeker jullie fiets mee want vandaag gaan we op uitstap. We 
maken uitstapje naar kermis Liedekerke. Breng dus iets van zakgeld mee. Afspraak van 14u tot 17u.  

Zondag 10 oktober  

Vandaag flyeren we in de buurt. Vergadering van 14u tot 17u. 

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober  

Dit weekend werken we 2 dagen op het modelbouw evenement “Plastic & Steel”. Meer info volgt.  

Zondag 24 oktober  

Joepie! Vandaag bespreken we onze jinreis van 14u tot 17u. Ga 
op zoek naar een leuk land om op jinreis te gaan!!  Ook 
organiseren we volgende week ons eerste jincafé! Dit treft 
natuurlijk de nodige voorbereidingen. We spreken af van 14u tot 
17u op de scouts. 

 

 

Vrijdag 29 oktober jincafe + opkuis zaterdag 30 oktober 

Eerste Jincafé JOEPPIEEEEEE! Breng je beste dansmoves en 
toogskills mee! Meer info volgt. 

 

Zondag 7 november  

Vandaag staat ons een belangrijke taak te wachten. We sjorren de constructie voor 
onze jaarlijkse groepsfoto. Om zeker te zijn dat onze sjorringen af geraken spreken we 
vroeger af! Afspraak van 10u tot 17u. Breng €3 mee voor het middageten. 

 

 

 



 

Zondag 14 november 

Bereid je mooiste glimlach voor en kom in perfect uniform! Vandaag poseren we 
voor de groepsfoto en breken we de constructie nadien terug af. We spreken af van 
14u tot 17u. Verder bespreken we ook de jinreis. 

 

Zondag 21 november  

Volgende week is het aan jullie om leiding te zijn. Ga al op zoek naar ideetjes voor 
leuke spelletjes. Wij laten nog weten bij welke tak jullie zullen staan. Vergadering 
van 14u tot 17u om jinstage voor te bereiden.  

 

Zondag 28 november  

Vandaag is het jinstage! Zorg ervoor dat jullie spel volledig is voorbereid en zorg voor al 
het gerief dat jullie nodig hebben. Kom vandaag wat vroeger om alles klaar te zetten. 
De scouts is open vanaf 13u. De vergadering zal ook iets langer duren zodat we nog wat 
kunnen nabespreken. Veel succes en plezier!  

 

Zondag 5 december  

Vandaag komt de leiding te weten of jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar! 
Sinterklaas komt op bezoek van 14u tot 17u.   

 

Zaterdag 11 december  

Om de laatste vergadering van dit jaar gezellig af te sluiten en alvast wat in kerstsfeer 
te komen, maken we een uitstap naar een kerstmarkt. Afhankelijk van de 
mogelijkheden is er ook een alternatief. Afspraak van 20u tot 23u.   

 

Zondag 26 december = winterdag!  

Wij maken er een gezellige dag van en organiseren het wintercafé! Verder informatie volgt nog.  

 

XOXO Maud en Kaat 

 

 


