JINS, FORMATIE!!!

Liefste jinnelingen,
het eerste kimmeke is er alweer doorgevlogen en we zijn reeds in december beland. De
koude wintermaanden vragen om gezellige vergaderingen met feestelijke sfeer, alhoewel de
examens hier een stokje voor proberen steken. Maar dat zal ons zeker niet tegenhouden om
er weer zalige 3 maanden van te maken.
Uiteraard zijn er nog altijd een paar regeltjes waar jullie deugnieten zich aan zullen moeten
houden:
• Kom ALTIJD met de fiets
• Kom ALTIJD in perfect uniform (scoutshemd, scoutsdas, bruine/groene broek)
• Kom OP TIJD, anders pompen of ander strafje naar wens.
• Indien je niet kan komen bel/sms dan af bij Lucas (0470/83.14.15) of Aaron
(0471/11.61.81) of stuur een mailtje naar jins@scoutswezel.be . Altijd op tijd (voor zaterdag
20u) doorgeven wanneer je niet aanwezig kan zijn op de vergadering. Dit wordt NIET gedaan
via de facebookgroep!
• Belangrijke data
Groepsweekend: 11-13 maart 2022
Jinkamp: tweede helft van juli 2022
PS: STAY SAFE!

Zondag 5 december

9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wij klopt daar kinderen…
Onze heilige man is aangekomen en samen met zijn helpers zal
Klaas ons weer voorzien van allerlei lekkernij! Maar zijn jullie wel
braaf geweest?? Daar zullen we vandaag achter komen.
Vergeet dus zeker jullie schoentje niet te zetten en je beste
gedrag mee te nemen, anders krijg je de roe!!

Vrijdag 10 december

20u00 – 22u30

Avond

Winter is in het land! En de kerstmarkten dus
ook… Kom allemaal met jullie fietsje naar de
scouts.
PS: Een pauze tijdens het blokken is heel
belangrijk! Kom dus met zen allen even jullie
gedachten wat verzetten.

Zaterdag 18 december

????

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Vanavond is het kerstfeestjeeeee! Neem allemaal een
unisex cadeautje mee van ter waarde van ongeveer 5
euro. Je mag altijd wat kerstversiering meenemen om
ons lokaal nog gezelliger te maken! Doe ook allemaal
jullie mooiste kersttrui aan!

Avond

Vrijdag 24 december

Zakjesvullen Delhaize

Nog eens tijd voor een kasactie. Vandaag zullen we een hele dag zakjes vullen aan de
Delhaize. Allemaal verplichte aanwezigheid!

Vrijdag 31 december

Zakjesvullen Delhaize

Ook vandaag gaan we nog eens zakjes vullen! Be there or be square!

Zondag 2 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Whoop whoop met heel de scoutsgroep een episch spel spelen!! Kleed jullie maar lekker
warm aan en maak je klaar voor een dag vol spelplezier!

Zondag 9 januari

Geen scouts

Bloed, zweet en tranen… Hetgeen jullie leiding momenteel aan het laten is tijdens hun
examenperiode. Jammer genoeg dus geen scouts vandaag! Je mag altijd een kaarsje
branden voor geluk!

Vrij of zat / 14 of 15 jan

????

Avond

Brr koud héé… Hoog tijd voor aan een warm
kampvuur te zitten met een warme
chocomelk en marshmellows! Of toch eerder
lekker warm binnen zitten met een filmpje??
Wie zal het weten

Zondag 16 januari

Geen scouts

We hebben dit weekend reeds een leuke vergadering gehouden. Jullie mogen dus lekker in
jullie bedje blijven liggen!

Zondag 23 januari

Geen scouts

Jullie leiding zit nog altijd volop in examenperiode…
Maar dat is niet alles! Jullie lievelingsleider, Aaron, is ook nog eens jarig! Wat een pech…
Vrolijken jullie hem op met een verjaardagscadeau?

Zondag 30 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Wat gaan we doen vandaag? Dat blijft momenteel nog een verrassing, aangezien wij
gehoord hebben hoeveel jullie daarvan houden! Het zal de moeite worden, dus zorg dat je
er allemaal bij bent!!

Zondag 6 februari

Geen scouts

Eindelijk zijn de examens gedaan!!!! Dat betekent dat het
skiseizoen geopend is! Als we niet van de berg vallen,
hebben we volgende week terug vergadering.

Zondag 13 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Love is in the air…
Morgen zitten de singles onder ons met een bak ijs naar een saaie romcom te kijken, terwijl
de tortelduifjes gezellig aan het dineren zijn. Vandaag zullen we al voorbereidingen treffen
op morgen. Kom dus allemaal naar onze valentijnsvergadering, misschien leer je nog iets
bij!

Zondag 20 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

We zijn te laat om nog het nieuwe K3’tje te worden, maar we kunnen nog steeds Julia uit de
groep gooien als we aan Gertje laten zijn dat wij de betere keus zijn. Smeer dus allemaal
jullie stembanden, stretch jullie dansbenen en maak je klaar voor een Swingpaleis van
jewelste!!

Zaterdag 26 februari

Fakkeltocht

Openlaten

Zondag 27 februari

Geen scouts

Aangezien we gisteren onze fakkeltocht hebben gehad, hebben onze beentjes nodig aan een
dagje rust. Haal de flexiumgel maar boven en smeer die stijve kuitjes in, drop jezelf in de
zetel en geniet.
Dit was het alweer voor dit kimmeke…
Wat betekent dat we al over de helft van ons jinjaar zitten!!
Niet getreurd, er komen nog heel wat leuke vergaderingen aan met in juli de apotheose: ons
Jinkamp!!
Tot snel xxx

King Ronnie and Boss LA

