
Maandprogramma januari – mei: 

Tijdens de maand januari kampt de leiding met een blok- en examenperiode. Daarom zal de jin op 

zondagnamiddag gedurende deze maand de taak van de leiding overnemen. De jin wordt steeds 

begeleid door ervaren leiding. 

Zondag 13/01: jinstage 

Zondag 20/01: jinstage 

Zondag 27/01: jinstage 

Zondag 3/02: jinstage 

Zondag 10/02:  

Vanaf vandaag komt de echt leiding terug! Wij staan terug klaar om met vol enthousiasme in het 2de 

semester te vliegen! We beginnen het al direct met een supergeheim spionagespel… wie onder jullie 

is de echte James Bond? Wie heeft de coolste gadgets? 

Zondag 17/02:  

17 februari, dat is wel zeer dicht bij 14 februari…  

rozen zijn rood,  

viooltjes zijn blauw,  

ik laat je niet staan in de kou,  

stap met mij in de huwelijksboot  

want ik hou van jouw 

looooove vergadering! <333333 

Zondag 24/02:  

HALT! STOP! BOEM! RATATATA 

De boeven zijn allemaal ontsnapt uit het gevang!!!!!! Kom jij de politie helpen ze te vangen of ben jij 

een boef??! 

Zondag 3/03: 

Truffelverkoop! Vandaag gaan we rond in Haasrode en omstreken om heerlijke truffels te verkopen! 

Al de opbrengst gaat naar de scouts. 

Zondag 10/03:  

Spelletjesnamiddag! Vandaag spelen we om ter meest gezelschapspellen. Is valsspelen ook spelen? 

Schoppenaas, Hartenaas, Koekenaas… of gewoon ganzenbord?  

Zondag 17/03: 

Sportvergadering! Kom allemaal in je beste sportoutfit en loop je thuis almaar warm zodat we geen 

blessures oplopen.  

Zondag 24/03:  

Geen vergaderging, de leiding gaat op vormingscursus!  

Zaterdag en zondag 30-31/03:  

Neem je slaapzak, matje en toiletgerief uit de kast. Houd dit weekend zeker vrij want we houden een 

logeerpartij! Meer info volgt later. 



Zondag 7/04:  

Aparte vergadering. Vandaag splitsen we de jongens en meisjes op, jongens doen meisjespelletjes en 

meisjes doen jongensspelletjes! Of was het omgekeerd?  

Zondag 14/04:  

GEEEEEEEF ACHT, in het gelid! Allemaal perfect uniform! Vandaag trainen we jullie tot echt 

militairen! PEETERS!! TIEN POMPAGEKES NU!! 

Zondag 21/04:  

De leiding is op weekend dus vandaag is het geen vergadering! Boehoehoe… snik snik.. ☹ Tot 

volgende week! 

Zondag 28/04:  

De stelling van Bolzano neemt aan dat een reële functie f, continu in een gesloten interval [a,b], alle 

mogelijke waarden tussen f(a) en f(b) aanneemt. Wie snapt dit? Vandaag kruipen we in de labojas 

van een wetenschapper!  

Zondag 5/05:  

In mei leggen alle vogels een ei, maar ik lust helemaal geen prei. Wist je dat de opbrengst van 

kropsla 20 kroppen per vierkante meter is?  

Zondag 12/05:  

Vandaag is het groepsspel, meer info volgt! 

Vrijdag 17/05:  

Helaas vandaag de laatste vergadering van het jaar… we sluiten af met een BBQ! Mes en vork in de 

aanslag. Barbecue barbecme barbec everybody! https://www.youtube.com/watch?v=BaE-fzTroN4  

Tot op kamp. 

 

Van het kamp kunnen we nog niets verklappen behalve de datum. Voor de kapoenen gaat het kamp 

door van 26 tot 31 juli 2019. See you there or be square. Verdere informatie volgt a$ap. 

https://www.youtube.com/watch?v=BaE-fzTroN4

