Jinto het nieuwe scoutsjaar!
Dag beste jins en ouders
Uw nieuwe jinleiding groet u,
hopelijk hebben jullie evenveel zin in dit scoutsjaar als wij,
want amai dat is hier alweer een knaller van een kalender!

Kalender Jins 2022-2023
ZA: 10 sept

16-17 sept

14u - ...

ZA: 24 sept

ZA: 1 okt

14u - 16u

14u - 16u

ZA: 8 okt

VRIJ: 14 okt

21-23 okt

20u - 22u

Startdag +
financiële actie

Geen
vergadering: 65
jaar

Naam
Familinaam

Doop

Geen
vergadering
(planweekend)

Dropping

Weekend

Het scoutsjaar
start met een
BAM! Na de
eerste
vergadering
zullen we al
onze eerste
financiële actie
uitvoeren voor
de
ouders/kindjes
die nog even
blijven plakken…

Oei, direct al geen
vergadering? Niet
getreurd, want dit
weekend geeft
zelfs nog meer
scouts dan een
gewone activiteit.
Er zal een
volledig weekend
vol activiteiten
gepland staan
om ons 65 jarige
bestaan te vieren!
Kom dus maar af
en neem
heel je familie
mee.

Wat is jouw
naam? Ik heb nie
verstaan. Hoe is
jouw naam
kan het nie
aan. Ik heb nie
verstaan. Mijn
naam is Anwablief. Ik
ben van Zwan.
Mijn naam is An ik
ben van Zwan en
ik zeg ja.
Verkleed je in de
eerste letter van
je naam!

Etje bah. If you
know you know…

De leiding moet
een heel
weekend de rest
van het jaar
plannen.

Again if you
know you know…

Be there or be
vierkant, meer
info volgt.

Kalender Jins 2022-2023
ZA: 29 okt

ZA: 5 nov

ZA: 12 nov

uren volgen

ZA: 19 nov

ZA: 26 nov

ZA: 3 dec

14u - 16u

uren volgen

13u30 - 16u

ZA: 10 dec

Spel zonder
grenzen

Geen
vergadering:
BBQ

Geen
vergadering

Kwi Kwa Kwiz

Winterbar:
financiële actie

De Sint

Zennnnnnnnnn
vergadering

Vandaag
verbroederen we
met de andere
jeugdbewegingen
van groot
Kortemark.

Kom ’s avonds
maar een
worstje of twee
eten op onze
BBQ.

Pauze is ook
productief!

Ben je een wijze
uil of eerder een
domme gans?
Doet er
niet toe je zal
je sowieso
amuseren op
deze quiz.

Vandaag maken
we gebruik van
de bijnakerstsfeer om
wat centjes bij
te verdienen op
onze jaarlijkse
winterbar.

Hij komt, hij
komt… hopelijk
zijn jullie
allemaal braaf
geweest want
de pieten waren
niet beschikbaar
deze week…

Doe je yogakledij aan en pak
je matje mee
want we gaan
helemaal
zennnnnnnnn
deze
vergadering.

Kalender Jins 2022-2023
VRIJ: 16 dec

ZA: 24 dec

ZA: 31 dec

Secret Santa

Geen
vergadering

Geen
vergadering

Hij komt, hij
komt… ah nee
das nen
anderen.
Pak een klein
cadeautje mee
van €5.

Een zalig
kerstfeest…

20u30 - 22u30

… en een
gelukkig
nieuwjaar!

Vragen over vergadering of andere zaken?
Stuur gerust een mailtje naar jinleiding@scoutskortemark.be
Een stevige scoutslinker,
de jinleiding
Kato Vermeulen (takleiding) 0497 66 35 93
Riet Vuylsteke 0489 09 43 77

