Kalender Jins
03/09

Startdag: 14u - 16u30

10/09

Geen vergadering
We zitten met een massa leiding op Leffinge Leuren!!

16/09

Financiële actie: 18u - …
We hebben de mogelijkheid gekregen om ons kamp alvast te spijzen
door te helpen op een trouw. Meer info volgt nog.

23/09

Doop: 20u – 22u
Het is weer tijd om lekker vettig en smerig te worden!!!
Dus doe vuile kleren aan en neem ook een handdoek en propere
kleren mee, want we sluiten de avond af met een kampvuur!!!

01/10

Espadrille vergadering 14u – 16u
Omdat ze goed zitten!!! (Doe ze aan als je ze hebt en het droog is)

08/10

Geen vergadering
De leiding is op planweekend.

15/10

Sliekbotjes vergadering
Brieln in de moore.

22/10

- ∙ ∙ - - - ∙ - ∙ ∙ - - ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ - - ∙ ∙ ∙ - ∙ ∙ 14u – 16u
Ontcijfer de code en je weet wat we zullen doen!!!

29/10

BBQ (geen vergadering)
Tijd om nog eens al je vrienden/vriendinnen, familie en lang vervlogen
connecties nog eens op te bellen want we organiseren opnieuw onze
super lekkere BBQ.

05/11

Weekend
We vertrekken op weekend dus vul jullie agenda’s alvast maar in.
Meer info volgt later.

12/11

Visum vergadering 14u – 16u
Mogen we blijven in ons Belgen landje?

19/11

Geen vergadering
Platte rust.

25/11

Een jaartje extra en een kilo’tje er bij. 20u – 22u
Valt er iets te vieren?

03/12

Sint vergadering 13u30 – 16u30
We zullen de sint een handje helpen in deze drukke periode.

10/12

Film vergadering 19u30 – 22u
Tijd om de vaste studie avond te onderbreken vo ne film.

17/12

Studie vergadering … - …
Wie wil kan in de scouts komen studeren onder het toeziend oog van 2
studenten. Want studeren met vrienden gaat beter dan met vliegen.

23/12

Kerstfeestje
Wie heeft zin in een hapje/drankje/cadeautje?
Breng een cadeautje van max. €5,00 mee.

We houden de optie open om op 07/01 een kerstmarkt te organiseren.
De kampdata zullen proberen vast te leggen op ons weekend.
Een stevige scoutslinker,
Stef: 0475/96.53.33 (takleider)
Jasper: 0472/23.26.92
Jinleiding@scoutskortemark.be
Vragen of andere opmerkingen?
Je kan ons bellen/mailen/sms’en of een
postduif sturen.

Fotootje uit de oude doos…

