
Lieve jins en jininnen  

 

V oor jullie schreven wij deze weekendbrief,           

met ondenkbaar veel plezier  
Al zal er weinig info in staan, zoals ‘waar gaan we naartoe’ 

en ‘wie is de foerier’ 

Nu vragen jullie zich misschien af “maar leiding, wat 

mogen we dan wel weten?” 

Dat Kaat moe is, Jeff liever fietst dan slaapt, Jeroen liever 

slaapt dan fietst en Clara haar hemd is belachelijk versleten. 

Wat je wel al kon afleiden uit deze sierlijke woorden  

Is dat we op weekend gaan naar iets oudere oorden. 

Over enige tijd vertrekken jullie met uw gerief  

Naar een Middeleeuws dorp, met uw leiding oh zo lief!  

 

 

 

 

Voor de slimmekes onder ons die het niet doorhebben: ons weekendthema is 
MIDDELEEUWS DORP ! 



Nu even serieus, welke info is belangrijk:  

- Wanneer: 4 tem 6 november. Dit is het laatste 

weekend van de herfstvakantie. De reden dat we niet op 
weekend gaan wanneer de rest van de scouts weg is, is onze 

jinjob op 31 oktober.  
- Waar: afspraak 4/11 om 17u30 aan tramhalte fortveld in 

Wijnegem 
- Wat: nemen we mee: 

ˠ Identiteitskaart  
ˠ Buzzypass of tram/buskaart  
ˠ Wat eigen zakgeld, zelf te bepalen bedrag  
ˠ Gsm en opladers 

ˠ Tshirt(s) 
ˠ Trui(en) 
ˠ Ondergoed  
ˠ Sokken  

ˠ Lange broek, korte broek, rokken, jurken, ….. 
ˠ Toiletzak  
ˠ Regenjas  
ˠ Schoenen (botinnen niet noodzakelijk)  

ˠ Verkleedkleren in thema  
ˠ Klein buideltasje of tote-bag voor overdag  
ˠ Drinkbus  

- Hoeveel: we vragen jullie om voor dit weekend €30 over te 

schrijven naar BE19 7785 9237 4712 met beschrijving 

“jinweekend + naam jin” 
Doe dit zeker voor 30 oktober! Ouders die zich afvragen hoe 
we aan dit bedrag komen mogen ons als leiding zeker een 
bericht sturen.  
Reminder dat Scouts en Gidsen Vlaanderen en onze eigen 
scouts tegemoetkomingen voorzien indien nodig. Je kan in de 
groepsadministratie “verminderd lidgeld” aanduiden. 

- Inschrijven: inschrijving is afgerond wanneer het bedrag is 

gestort met de juiste beschrijving en er een bericht is gestuurd 

naar Jeff Boermans (zijn nummer vind je onderaan)  



 
Leiding  

- Kaat: +32 498 61 06 88 
- Clara: +32 468 18 37 42 
- Jeroen: +32 471 57 59 25 
- Jeff: +32 484 52 96 50 

Groepsleiding 
- Emma: +32 472 62 17 96 
- Linde: +32 490 43 94 53  

- Toon: +32 479 98 36 73 
- Jef: +32 498 43 08 38 

 

 
 

 
 

Jerome – Godfried – Klara – Katharina  


