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(J)INTRODUCTIE  

(J)INLEIDING 

 

 

Hallo Bramargot Larasper hier. 
Wij zijn jullie jinleiding! 
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We beginnen met het belangrijkste, iedereen op de hoogte stellen van onze diepste 
geheimen……… 

 

Wist je dat Wolf thuis bollen heeft liggen? 

Wist je dat Casper, Bram en Lore buren zijn? 

Wist je dat Lara al kei oud is? 

Wist je dat Lars uit de ruit van zijn kamer gerro’s doet? 

Wist je dat Lyas een zeer knappe mama heeft? 

Wist je dat Jonas voor zijn plezier door modder loopt? 

Wist je dat Stef op ketnet is geweest? 

Wist je dat het toch geen skimoni was? 

Wist je dat Lars Janne superhard bedrogen heeft? 

Wist je dat bijna niemand zijn telefoonnummer van buiten kent? 

Wist je dat jullie echt tering veel snaps sturen? 

Wist je dat Irene bang is van knaagdieren/haarzelf? 

Wist je dat Siebe een agressieprobleem heeft dankzij de playstation? 

 

Ok, nu kunnen we beginnen aan de vergadering. Veel leesplezier, grtjs. 

 

 

Zondag 20/09: Eerste vergadering (14u - 18u) 

Wow joepie zotcool, we hebben onze eerste 
vergadering! Neem allemaal versiering mee voor ons 
spiksplinternieuw lokaal.  

Wij hebben al de nodige voorbereidingen getroffen. 
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             Zondag 27/09: Startbbq (11u - 18u) 

           BELANGRIJK !!!! VEGGIES NIET WELKOM  

           Verder info volgt in de WHATSAPP??? 

  

 

Zondag 04/10: Postbode vergadering (14u - 
18u) 

 Brieven uitdelen enzo wat doet een postbode 
anders jwz. 

 

 

Zondag 11/10: Tenstar Melle Vergadering 
(14u - 18u) 

Tenstar is de ploeg vant stad, Tenstar is de 
ploeg vant stad, Tenstar is de ploeg vant stad. 
Boemboem. Vandaag gaan we eens goe 
steeeeeevig supporteren voor Tenstar met als 
spitsen Corneel en Lyas, Lars op de flank en 
Siebe en Wolf op de bank baaaah. Ahja en doe 
diene Stef dan maar in de goal. 

  

 

Zondag 18/10: 
Margotje Vergadering 
(14u - 18u) 

Bak allemaal een taart 
voor Margot haar 
verjaardag! Gelukkige 
verjaardag! Lel. Nice 
foto hahahahaha 
danku! 
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Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging 

Brunchen want op Mariagaard mag je toch te laat 
komen lol. Al wie niet in scoutsuniform is is een LOSER.  

 

 

 

 

Zondag 25/10: GEEN VERGADERING  

Geachte leden, 

We gaan eens evalueren hoe leuk we jullie vinden en hierna beslissen of we het jaar al dan 
niet vroegtijdig stopzetten. Bedankt voor het begrip. 

Met vriendelijke groeten 

Jinleiding 

 

 Zondag 01/11: Dodenvergadering (14u - 
18u) 

1 november is de 305de dag van het jaar 
(306de dag in een schrikkeljaar) in de 
gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 60 
dagen tot het einde van het jaar. Naast dit 
leuke weetje is het ook allerheiligen. R.I.P. 
alle doden. R.I.P Sterchele, Balaban en niet te 
vergeten Jens uit thuis. 

 

 

Zondag 08/11: Louis Delhaize Vergadering (14u - 18u) 

Saffen voor -16 jarigen, wat heb je nog meer nodig… 
https://soundcloud.com/dommeilei/louis-delhaize-ilei Luister 
deze op repeat... 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeljaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://soundcloud.com/dommeilei/louis-delhaize-ilei
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Zondag 15 /11: Stiefzonen/Stiefdochtersvergadering (14u - 18u) 

Hier begint jullie eerste echte ervaring als leiding. Jullie mogen als rookies mee leidinggeven 
met de grote jongens. Kom hiervoor in een schitterend compleet uniform om die oude 
ervaren leiding eens te tonen hoe gemakkelijk leidinggeven wel niet is. Luister maar goed 
naar je stiefvader. Info volgt via 
Whatsappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.  

 

 

 

 Zondag 22/11: De nummer 11 vergadering (14u - 18u) 

Nummer 11! Amai seg wat een mooi getal. En niet zomaar een getal, een Priemgetal! Dat 
maak je niet zomaar mee. Laten we daarvoor eens een keileuke vergadering rond bouwen. 
Waar we alles in het 11-voudige gaan uitvoeren, denk maar aan 1 vier-uurtje, Neenee deze 
vergadering zijn het er 11 want anders doen we het getal 11 een schande aan. 1 keer naar 
het twoilet, Neenee maak het meteen 11. En dit is verplicht ook al is het een grote 
boodschap.  
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Zondag 29/11: FortniteVergadering (14u - 
18u)  
Laten allemaal PP landen en daar alle 
bots killen. Keer goe looten en met de 
hunting rifle iedereen no-scopen. 
Daarna doorpushen naar The Authority 
om diene facking grapple te pakken van 
de noobs die dat hebben overleefd. Als 
er dan nog veel leven gaan we de storm 
overleven tot we in de laatste cirkel al 
derest killen om de sweet victory royal 
te behalen en take the L kunnen doen 
op de hele lobby.  

 

 

Vrijdag 04/12: Sinterklaasvergadering (19u – 22u) 

Grote oude grijze man met baard komt ons bezoeken. 
Doe maar allemaal stevige schoenen aan en vergeet 
jullie shank niet, want dit wordt een speciale 
vergadering die je niet rap zult vergeten. 
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Opfrissing: Ons 
scoutsuniform bestaat uit 

1. Een korte! 
groene! broek! 

2. Een beige 
scoutshemd (niet verplicht voor 
kapoenen maar wel een 
aanrader). 

3. Onze eigen 
scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

4. Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).  

 

 
Ziezo, dit was jullie eerste huberke als jinner ja blabla weetwel jin is ziekwijs en zotstoer en 
ge doet zo coole dingen en ge zijt zelfstandig enzo maar moesten ouders info/ advies/ hulp 
nodig hebben, zijn wij altijd op volgende adressen bereikbaar →  
 
E-mailadres: jin@scoutshubertus.be 
Telefoonnummers: 

- Bram: 0476/ 40 11 27 
- Margot: 0497 /06 86 96 
- Casper: 0491/ 02 23 25 
- Lara: 0498/ 46 45 96 

 
 
 
 
 

mailto:jin@scoutshubertus.be

