
Hallo Jins! 
Er is een nieuw jaar begonnen dus dat wil zeggen, een nieuw jaar vol nieuwe 

leuke ideeën! Zijn jullie er klaar voor?! 

 

 

Drie koningen, drie koningen, geeft mij ne nieuwe hoed…  

Wat zouden we nu weer gaan doen?  

Het wordt een even grote verrassing voor jullie als voor ons! 

 

 

 

Vandaag komen de jins van scouts mariaburg even kijken 

hoe het is om leiding te zijn van zo’n zotte bende als jullie!  

Hang dus maar goed het zwijntje uit vandaag  

 

 

 

 

 

Jullie mogen vanavond over the top gekleed 

komen, want we gaan naar het casino.  

Deze avond wordt ondersteund door de 

bangelijke muziek van DJ Jarno. Hierna blijven we 

met z’n allen slapen in het lokaal.  

 

 

 

Omdat we vorige week zo decadent hebben gedaan, gaan we vandaag terug wat 

een simpele brunch houden.  

Kom met een lege maag naar het scoutslokaal. Jullie kennen de leiding 

ondertussen.. Er zal dus weer veel te veel eten voorzien worden.  

  

 Zaterdag 05/01  14u-17u   Drie koningen 

Zaterdag 12/01  14-17u                  We krijgen versterking

     FAMILIEZATERDAG   

 Vrijdag 18/01         19u – 11u   Nachtje lokaal + Casino  

 Zaterdag 26/01  10u – 13u    Brunchen  



 

 

Jullie zijn een dagje leiding over de jogi’s dus zet jullie schrap en bedenk enkele 

leuke spelletjes.  

 

 

Wie van jullie heeft het meeste talent? Dit zullen we even moeten bekijken onder 

begeleiding van de zeer strenge jury 

 

 

 

Wij gaan vandaag een staking voeren tegen valentijn!  

Bereid jullie voor op een anti-valentijncampagne! 

 

 

 

 

 

Vandaag gaan we ons aantal vermenigvuldigen. De leden van scouts mariaburg 

komen met ons meedoen.  

Be prepared voor een heleboel scoutesce activiteiten.  

 

 

 

 Zaterdag 09/02  14u - 17u          Jins got talent

 Halloweenvergadering 

Zaterdag 02/02   14u – 17u           Jogi-jin vergadering 

 Zaterdag 16/02  14u – 17u        anti-valentijnsvergadering  

Zaterdag 23/02  14u-17u     Inclusie 

  

Jins 



 

 

Dit jaar hebben we een plaatsje kunnen veroveren in de carnavalstoet. Jullie 

gaan hier ook een mooi aandeel in hebben!  

Hoe we het juist allemaal gaan doen, horen jullie nog! 

  

 

 

Vandaag verkleden de jongens zich als meisjes. Wie weet wat dat zal geven! 

 

 

 

EIN-DE-LIJK! Het is weer groepsweekend!  

Een weekend boordevol superleuke dingen, een swingpaleis, 

wat langer opblijven,..  

(neem zeker niet jullie beste kledij mee!) 

 

 

 

Vandaag gaan we weer goe zot doen met alle scoutsen van ons district.  

Meer info hierover krijgen jullie met de postduif!  

 

 

Warm jullie maar goed op, want we gaan het stad onveilig maken!  

Degene met een bussypas mogen dit zeker meenemen.  

 

 

 Zaterdag 30/03        14u – 17u                    Stadsspel  

 Zaterdag 02/03  14u-17u      Carnaval 

 Zaterdag 15-17/03                Groepsweekend  

 Zondag 24/03        Districtsdag 

Zaterdag 09/03   14u-17u        Meisjes zijn jongens vergadering  



 

 

OOOOOOOOH! Vandaag is het geen scouts voor jullie   

Het is voor de leiding totemisatie weekend! Julie krijgt haar totem, Yentl haar 

voortotem en Lotte krijgt haar kleurentotem! 

Wens ze succes! 

 

 

Jippiieeee vakantie! Geniet van jullie vakantie!  

We hopen volgende week zotte vakantieverhalen te mogen horen. 

   

 

 

De paasklokken zijn ons goed gezind geweest!  

We doen vandaag een zoektocht naar het gouden ei! 

Wie O Wie wordt de gelukkige??? 

 

 Zaterdag 27/04       AKABEDAG 

 

In Aalst wordt dit jaar de AKABE-dag georganiseerd. Dit wil zeggen dat alle 

AKABE scoutsen naar daar komen om samen een leuke dag te beleven.  

Dat kunnen we toch zeker niet missen? 

 

 

 

 

 Zaterdag 06/04                    Familiezaterdag  

 Zaterdag 13/04                        Familiezaterdag 

 Zaterdag 20/04             14u – 17u         Paaseieren rapen  



 

  Zaterdag 04/05   14u – 17u    Pyjamavergadering 

      

Iedereen wordt verwacht in pyjama!  

We doen een pyjamafeestje!  

 

 

 

  Zaterdag 11/05   8u – 17u                         Pretpark  

 

Naar waar we gaan, dat is voor ons ook nog een verrassing!  

Wat moeten jullie meenemen: Middageten, drinkjes, koekjes, en wat je nog 

allemaal wil smullen! Neem zeker ook aangepaste kledij mee. 

 

  Zaterdag 18/05   9u – 17 u      Zee 

Met de trein naar Oostende.. Tjoeke Tjoeke TUUT… 

Seg weeral een daguitstap! Dus neem zeker terug bokes mee en genoeg 

drinken!  

De leden die een treinpasje hebben, mogen dit zeker meenemen. 

 

 

 Zaterdag 25/05   14u – 17u     Speciale jin dag  

 

Wat we gaan doen, zeggen we niet ☺  

We houden jullie in spanning tot de dag zelf! 

Het enige dat we jullie gaan meedelen is wat jullie moeten meenemen en om 

hoelaat jullie verwacht worden. 



 

Zaterdag 01/06   14u – 17u     Peerdsbos  

Doe kledij aan die meer dan vuil mag worden.  

De leiding is niet van plan om het proper te houden!  

 

   Zaterdag 08/06   14u – 17u     Slotvergadering

   

Helaas pindakaas!  

Het is weeral gedaan voor dit jaar… 

Maar niet getreurd, we maken er een spetterend einde van!  

Jullie zijn bij deze ook zeker uitgenodigd voor de BQQ die de VZW organiseert.  

 

 

Belangrijke data  

 

• Groepsweekend: 15 – 16 – 17 maart 2019 

• Kamp: 20 – 27 juli 2019    
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