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Het is Jintijd in dit Hubeirke!  
Laten er ervan pakken!  
 

Vrijdag 11/12: Waarschijnlijk iets online vergadering (19u – 22u) 

We zijn nog maar den 11de, we mogen het kopke niet laten zakken! We gaan 

van zoveel mogelijk genieten! Den eerste die zegt dat jinkamp niet doorgaat 

gaan, mag niet mee! En dat is geen mopje! We zijn serieus! Behalve 6 vd 18 

maar we noemen geen namen. #nofacenocase 

 
 

Vrijdag 18/12: Kerstfeestje vergadering (19u – 22u) 

Vandaag is het al zover, we vieren (hopelijk) samen met de jin kerst! En bij kerst 

horen een paar dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan drankjes. Voor de rest geen 

idee. Als het doorgaat en daar hopen we op, dan gaan we er zoveel mogelijk 

van genieten. Info volgt.  
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Vrijdag 25/12: Geen vergadering 

Ja niet aan ons vragen wat er dan te doen, wij hebben geen flauw idee. Maar 

onze oversten hebben besloten dat het geen vergadering is. Het is buiten ons 

macht, we dealen met een macht groter dan wat we dachten… 

 

Vrijdag 01/01: Geen vergadering 

Wij willen uitslapen, laat ons gerust!!!!!  

 

Vrijdag 08/01: Driekoningen vergadering (19u – 22u) 

Driekoningen dan denk ik aan Albert, Leopold en Marc! Hopelijk is het vaccin 

hier want hoe dwaas is dit huberke als we weeral geen vergaderingen mogen 

geven. Tis hier gewoon dwaze dingen neerschrijven om toch iets te tonen aan 

de jinnerkes! Dusja daarmee misschien een heel leeg huberke zonder 

leesplezier. Achja wie leest dit nu toch in de eerste plaats. Misschien de grol? 

Dag grol! Alles goed? Hopelijk wel he! Tot dan! 

 

 

Vrijdag 15/01: 15 januari vergadering (19u – 22u) 

15 januari 1978 dringt Ted Bundy ’s nachts een studentenhuis in Florida binnen 

en valt 4 studentes aan, waarvan er twee de aanval niet overleven. In 1979 

wordt hij op basis van forensisch bewijs in deze moordzaak ter dood 

veroordeeld. 
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Vrijdag 22/01: RIP Paus Benedictus XV (19u – 22u) 

Het is nu al 99 jaar geleden sinds de dood van Paus Benedictus XV, maar dit ligt 

nog steeds op de maag. Hij had het niet gemakkelijk tijdens zijn periode als 

Paus. Het was tijdens de eerste wereldoorlog en hij zou vrede opleveren. Hij 

was daar jammer genoeg niet in geslaagd. Maar de bijnaam vredespaus heeft 

deze man wel gekregen op 1 of andere manier.  

 

Vrijdag 29/01: Geen vergadering  

50% van jullie leiding heeft lesvrije week, dus ze hebben iets te doen. Bij deze, 

tot de volgende vergadering!!! 

 

Zondag 07/02: Leve de Belgische grondwet vergadering (13u30-17u30) 

07/02/1831 een dag die de Belgen nooit zullen vergeten. Dit was namelijk de 

dag wanneer de Belgische Grondwet wordt afgekondigd. België wordt een 

parlementaire monarchie met scheiding van de drie machten: de wetgevende, 

de uitvoerende en de rechterlijke macht. 7 jaar later op 1831 worden 2 

cultuurraden in België opgericht: een Nederlandstalige en een Franstalige. En 

dat was de grootste fout ooit. En heel buitenstaand hiervan, Elia Viviani komt 

tot leven in 1989.  

 

Zondag 14/02: Fack Valentijn vergadering (13u30-17u30) 

Iedereen met een lief mag niet komen. We gaan het er nekeer goe van pakken 

en we gaan met alle singles van de jin naar de hoeren! En alles op de kosten 

van de jin! Als ge nog steeds een lief hebt in 2021 dan ist tijd om nekeer diep na 

te denken over het leven!  
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Zondag 21/02: Flandria vergadering (13u30-17u30) 

Hopelijk is tegen dan de Flandria open want wij worden helemaal gek! Een 

heerlijke frisse pint van het beste personeel ter wereld. Na een paar pintjes 

doen we een mooi initiatief om naar de kas te gaan. Allemaal wat 

schrabbelgeld insteken en let the fun begin. Hopelijk is er dan ook geen 

avondklok meer. Zodat we rond 4u30 nog een heerlijk soepje kunnen bestellen 

want die mannen achter den toon hebben toch nog amper werk met ons. 

Voorspelling voor 21/02: Vaccin was dikken bullshit en WOIII komt eraan. Het 

kan dus altijd erger…  

 

 

Zondag 28/02: Voorspelling vergadering (13u30-17u30) 

De voorspelling van vorige vergadering was wel leuk dus daarmee gaan we nu 

kei veel voorspellen!  

1) Maggie De Block sterft aan overdosis 

2) Marc Van Ranst zijn naaktfilmpjes worden doorgestuurd 

3) Kaa Gent maakt mooie comeback en staat nu 8ste 

4) De maatregelen versoepelen opnieuw en we mogen vanaf nu terug 

binnen zitten met 50 man 

5) Kippen in Kaprijke leggen gemuteerde eieren 

6) Het wordt vandaag 14 graden rond 15u 

7) Casper wint Euro Millions, zet alles op rood en verliest… 

8) Saffen zijn vanaf morgen illegaal onder 21 jaar 

9) Addison Rae hit nu ook 100 miljoen op TikTok  
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Ons scoutsuniform bestaat uit: 

✓ Een korte! groene! broek. 

✓ Een beige scoutshemd. 

✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen 

bij de groepsleiding). 

✓ Onze eigen scouts T-shirt (te 

verkrijgen bij de groepsleiding). 

 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

jin[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Jin. 

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Margot Allegaert: 0497068696 

Lara Van Damme: 0498464596 

Casper Is Boos: 0491022325 

Bram Serranne (de beste jinleiding): 0476401127 XOXO 

 


