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Hoi beste jin,
Welkom bij de planning voor de komende aantal maanden

Alvorens we de planning overlopen stellen we jullie kort
even de leiding voor die jullie ongetwijfeld al kennen. 

 
 
 

Allereerst stellen we jullie de
mama van de leiding voor: ze
heeft een goed luisterend oor
maar zelf is ze ook zelden stil.
Binnenkort kan je ze voor de

klas vinden of achter de toog in
de Ton. Voor al jullie

problemen kunnen jullie bij
haar terecht. We hebben het

over zonsondergang gele
goedlachse spitsvogel: Nanina



Onze trouwe krullenbol die maar al te graag vertoeft
in het zonnetje is jullie 2e leider. Financieel advies of
golf advies? Je kan voor beiden bij hem terecht. Onze

kroket gouden amusante spreeuw: Arne 
 



De laatste leider kennen jullie ongetwijfeld ook al. Als
trouwe arbeider was hij in augustus te bewonderen in

de brouwerij van Haacht. Voor de rest kan je hem
naast Arne in het zonnetje vinden. We hebben het over

patrick rode speelse wallabie: Stijn
 



Oktober: 

 

Vrijdag 14 oktober is het scoettefuif, jullie hebben
geluk en mogen daar gewoon de dansbenen los

gooien en pintjes consumeren terwijl de leiding hard
aan het werken is. 

 
Zaterdag 15 oktober gaan Pol Nel Sterre en Stijn
werken op bal marginal. jullie worden verwacht om

half 9 aan de kram en jullie moeten werken tot 2 uur.
Jullie mogen zelf ook marginaal verkleed komen (we

mochten de dresscode invullen) 
 



Zaterdag 21 oktober is het nacht van de jeugd in
Haacht. Er is een feestje in de Banania die avond

voor alle leiding van jeugdbewegingen uit Haacht. Wij
dachten die avond samen iets te eten en te

aperitieven alvorens naar de Banania te gaan.
Verdere info volgt nog in onze whatsapp groep. 

 

 

Vrijdag 28 oktober hebben we terug een jobke bij
onze vriend Danny gekregen: hij had 5 personen

nodig om terug op te dienen/ de bar doen. We zullen
nog in de Whatsapp vragen wie er kan dan. 

 



November
Zaterdag 12 november

Zaterdag 26 november: hodeee wat een mooie
vrijdag. Vandaag gaan we poolen. hou deze avond
dus zeker vrij want we gaan jullie hier nog over up

to date houden xpxd

 

Ouleh vandaag belangrijke dag: we komen samen
om elk een land voor te stellen om op jinkamp naar
toe te gaan. Jullie mogen ook met twee bijvoorbeeld
een land voorstellen en samen werken. Maak een

leuke PPT presentatie om het zo aantrekkelijk
mogelijk te maken. Voeg ook leuke dingen toe die je
zou willen doen op kamp. We dachten ook gezellig
samen eerst iets te eten. Jullie worden om 18u30

verwacht aan de nieuwe lokalen 



December
Zaterdag 3 december: is het sint vergadering.

Jullie worden verwacht om 19u30 aan de lokalen.
Jullie mogen terug naar huis om 22u. leuke film

suggesties mogen jullie steeds doen. snacks
meenemen mag ook xx 

Op vraag van Simon kunnen we in de kerstvakantie
wel eens afspreken om een kerstmarkt te doen. We

moeten dan nog eens zien hoe we dat doen
aangezien jullie leiding normaal moet studeren

woensdag 28 december kunnen we met heel de
groep terug bij Danny werken. Deze keer is het
werken op de cyclocross!! houd deze datum

zeker vrij zodat we zo veel mogelijk kunnen cashen



Januari 
Januari = jinuari. 

Deze maand worden jullie verwacht om elke
vergadering in de maand leiding te geven samen
met de leiding van jullie tak, omdat de leiding dan

in examens zit 

Kusjes en tot snel xxx 


