
Maandbrief september - oktober 

 

BBQ TIME 

7/09: Voorbereidingen BBQ (tafels klaarzetten, tombola, …), 20u aan lokaal  

8/09: BBQ, 10u15 aan het lokaal 

To do: Groenten snijden 

 Constructie bbq 

 Bbq klaarzetten 

18u => gasten  

 

 

 

MINI MAAND MET MAXI PRET       

9/09: Overgang. Allemaal komen zodat we met jullie kunnen zwieren. 14u aan de 

Welpenhof - 17u aan het lokaal. Om 17u is het bezinning, ouders en aanhangsels zijn ook 

zeer welkom. 
 

16/09: Takraad. Vandaag plannen we samen het verdere jaar. De 'agenda' van de 

vergadering zal nog worden doorgestuurd. Neem die zeker op voorhand door en kom 

met een gevuld hoofd, hoe meer mini ideeën hoe meer maxi pret. Of maxi ideeën en dan 

super maxi pret. 14u aan de Welpenhof - 17u30 aan het lokaal. 

 

23/09: Vandaag of volgende week maken we foto's voor onze fantastische jin-kalender. De 

andere vergadering spelen we een mini survival spel met maxi pret. 14u-17u30 (locatie 

hangt af van de activiteit, maar wordt gecommuniceerd). 

30/09: Kalender of spel 

 

6/10: Vandaag spelen we een spel met de hele groep, een heus groepsspel. Het tijdstip en 

de plek moeten nog worden bepaald en zullen spoedig worden medegedeeld.  

 

7/06: Geen scouts (de leiding werkt op de openbedrijvendag van het Anker) 

14/10: Geen scouts (Leidingsweekend) 

 

21/10: Om een beter idee te krijgen van naar welke oorden wij in juli zullen trekken, houden 

wij vandaag een wereldmarkt. Het is de bedoeling dat iedereen een land naar zijn/haar 



keuze uitkiest en hier zo veel mogelijk informatie over opzoekt en die dan aan de rest van 

de groep presenteert. Om helemaal in de sfeer te komen, bereidt iedereen ook een typisch 

gerecht van dat land. Een aangepaste outfit mag zeker ook! Meer informatie en uitleg 

volgt nog. Van 14u-17u30. 
 

26/10-28/10: Takweekend, verdere informatie volgt. 

 

 

De wet: Jins zijn Jongvolwassen, Inventief, Nobel en Samenwerkend 

 

 

Bij vragen of onzekerheden: jins@katrom.be  

Of  

Bever:   0476 44 29 80 

Zwaan: 0470 30 58 87 

Of  

Facebook 

Of  
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