3de KALENDER Jins 2021-2022
Gelukkig nieuwjaar iedereen! We weten zeker dat jullie ons gemist hebben, dus hier is weer
een kalender met wekelijkse dates. In deze kalender staan ook een aantal financiële acties!

Vrijdag 7 januari (19u30-21u30)
FILMVERGADERING
De helft van de leiding zit met examens waardoor we het ietsje rustiger aan doen, maar
daarvoor niet minder leuk
.

Zaterdag 15 januari (9u30-12u)
BOOMPLANTDAG
Vandaag organiseert Kortemark een boomplantdag om duizenden bomen en struiken te
planten in Kortemark aan het Edewallebos. En wij gaan gezellig meedoen natuurlijk! We
spreken af aan het scoutslokaal met de fiets om samen naar daar te rijden.

Zaterdag 22 januari
GEEN VERGADERING
Eén weekend zonder jullie lieftallige leiding moet wel lukken zeker?

Zaterdag 29 januari (13u-18u)
SCHAATSVERGADERING
WE GAAN SCHAATSEEEEEEEEEEN!!! Neem allemaal 4,50 euro mee. Afspraak aan het station
van Kortemark.

Zaterdag 5 februari (14u-16u)
GEZELSCHAPSSPELLETJESVERGADERING
We spelen een spel vanmiddag. Mogen de beste winnen. Jullie mogen zelf ook spelletjes
meenemen!

Zondag 13 februari (14u)
JINLEEFWEEK
Vandaag begint de leukste week waar jullie allemaal naar uitkijken. Een week samen slapen,
eten, studeren,… En dat allemaal in het scoutslokaal! Verdere info volgt
.

Zaterdag 19 februari (+/- 16u)
EINDE JINLEEFWEEK
Aan alle mooie liedjes komt spijtig genoeg een einde.

Zaterdag 26 februari (14u-16u)
INTERIM VERGADERING
Vandaag is het aan jullie om leiding te geven. Hierbij mogen jullie de vergadering
voorbereiden en mee leiding geven.

Zaterdag 5 maart
GEEN VERGADERING
Dit weekend is er geen vergadering, maar niet getreurd! Van vrijdag tot en met zondag gaat
de JINTRO door in Moerkenscheide, De Pinte. Dit is zeker een aanrader! Voor meer
informatie kunnen jullie volgende pagina bekijken:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/jintro

Vrijdag 11 maart (19u30-21u30)
SURPRISE SURPRISE VERGADERING
Het is geen verrassing als je het al zou weten hé.

Zaterdag 19 maart
GEEN VERGADERING
We gunnen jullie wat tijd om te bekomen van de vergadering van vorige week.

Zaterdag 26 maart (14u-16u)
JACHTSEIZOEN
Tijd om jullie jaagskills boven te halen.

Zaterdag 2 april (14u-?)
KEGELFUIF – FINANCIELE ACTIE
De jins staan zoals gewoonlijk op onze jaarlijkse fuif om lekkere snackjes te verkopen. Vanaf
de namiddag helpen de jins ook mee met de opzet van de fuif. Meer info volgt.

Zaterdag 9 april
GEEN VERGADERING
De leiding is op weekend om hun leidingsvaardigheden te verbeteren.

Zaterdag 16 april (13u-18u)
CARWASH - FINANCIELE ACTIE
Als financiële actie mogen we samen met de givers auto’s en camionetten wassen. TIP: Zet
deze datum in jullie agenda en laat weten of je kan komen! Meer info volgt nog.

Zaterdag 22 – 24 april
GROEPSWEEKEND
Dit jaar is het groepsweekend, joepieeee! Jullie mogen als jin het grote spel van zaterdag
voorbereiden. Geen paniek want wij helpen jullie zeker bij de voorbereiding van dit spel!

Zaterdag 30 april
GEEN VERGADERING
De leiding van scouts Kortemark is op leidingsactiviteit. Om hieraan mee te doen, moeten
jullie nog een jaartje wachten
.

Zaterdag 7 mei (9u-?)
BEERS & BURGERS – FINANCIELE ACTIE
Onze bekende Beers & Burgers staat dit jaar gepland op 7 mei. Dit is nog een belangrijke
financiële actie om centjes op te halen voor ons kamp. Zorg alvast dat jullie familie en
vrienden deze datum vrij houden. Meer info volgt.

Zaterdag 14 mei (14u-16u)
SPEELDORP
De gemeente Kortemark organiseert dit jaar weer een speeldorp. Daar kunnen wij als scouts
niet ontbreken natuurlijk!

Zaterdag 21 mei (14u-16u)
INTERIM VERGADERING
De 2de interimvergadering is een feit. Jullie krijgen de kans om nog eens leiding te geven bij
een andere tak.

Een stevige scoutslinker,
De jinleiding:
Iebe De Meulenaere (takleiding) – 0471 91 64 45
Tine Gobbin – 0479 73 74 73

