
 

 

 

KLAROEN JIN TWEEDE SEMESTER  

Eerst wat informatie voor jullie: 

- Zoals we al zeiden vertrekken wij 30 JUNI op jinkamp en dit gaat héél 
vroeg zijn op de ochtend dus houd hier rekening mee in jullie 
vakantieplanning  

- Wij horen bijna alleen maar positieve dingen over jullie en het leiding 
geven bij jullie tak, probeer wel altijd bereikbaar te zijn voor hun. 

- Desondanks dat wij al heel goed hebben gewerkt en centjes hebben 
verdiend, gaan we nog flink ons best moeten doen om nog goed geld te 
verdienen. We hebben namelijk een heel dikke bestemming gekozen 
maar we kunnen nog wel wat inkomsten gebruiken. Dus als jullie jobkes 
weten laat dit asap weten.  

  



  
Planning voor februari: 

 

Aangezien de rest van de leden gechoked 
hebben met het verkopen van wafels blijven er 
nog veel dozen over. Nu hebben ze ons 
gevraagd om de rest te verkopen. Zondag 26 
februari gaan wij dit dus snel eens regelen 
van 14h-17h aan de nieuwe lokalen (als we 
sneller klaar zijn des te beter). Vraag allemaal 
eens op voorhand aan mama papa oma opa 
tante nonkel broer zus neef nicht pluspapa 
plusmama of ze een doos willen zo hebben wij 
uiteraard minder werk. 

!!! indien jullie voltallig aanwezig zijn en 
braaf verkopen krijgen jullie al een tip over 
de bestemming van JINkamp 



 Planning voor maart: 

 

Whaat? Karten met de scouts? Ja pekke, zondag 5 maart dachten we 
eens de kartbaan bij Arne Verstreken onveilig te maken. We gaan 
mikken om in de voormiddag te gaan (ze openen om 11h),verdere 
details komen nog. We houden jullie hier nog zeker van op de hoogte  

 

Vrijdag 9 maart is het quiz en worden wij verwacht om daar te helpen 
(toog en zaal). Alle 3 de leiding zit in het organiserend comité hiervan 

dus wij zullen wel zorgen dat wij mooi vergoed worden      . Wanneer 

exact jullie er moeten zijn laten we nog weten maar dit zal kort na 16h 
zijn aangezien het doorgaat in de polyvalente zaal van DBH.  

 

Zaterdag 10 maart  is het eetdag waar jullie gezellig mogen komen 
tafelen met jullie  mama papa oma opa tante nonkel broer zus neef 
nicht pluspapa plusmama. Goed reclame maken aub xxx 

Vrijdag 31 maart is het opnieuw scoettefuif waar jullie niet hoeven te 
werken maar wel al jullie vriendjes en vriendinnetjes naartoe moeten 
nemen.  

 

 



 

 

  

 

April ouleh  

 

Zaterdag 8 april  is het wisselbeker. Een voetbaltoernooi onder de 
jeugdbewegingen van groot Haacht. Belangrijk dat we na de teleurstelling 
van vorig jaar deze beker terug weer naar huis nemen. In de avond is het 
dan ook Jin&Juice wat wij gaan organiseren dus jullie worden dan ook 
verwacht om te helpen aangezien alle winst naar ons gaat. 

 

De week van 17 maart is het leefweek maar zullen we nog apart info over 
meedelen in de Whatsapp 

Zondag 23 april is het groepsactiviteit, wij gaan gezellig schaatsen. De uren 
hebben wij nog niet gekregen maar houd deze datum dus vrij xx 

 

Zondag 30 april is het zwervuilactie en dan gaan wij dus samen op pad om vuil 
te rapen en krijgen we hier ook een beloning voor van de gemeente Haacht. 
Verdere info volgt nog.  

 

 

 

 



 

Maand mij   #selflove  

 

Helaas pindakaas is zaterdag 6 mei de laatste 

vergadering samen      wij dachten leuk af te 

sluiten door samen te bbq’en en rustig wat 
pintjes te consumeren. Afspraak om half 7 aan 
de lokalen 

 


