
'T SCHRIFTJE
Juni 

De laatste maand van het gidsenjaar is ingegaan! ☹ 

Maar al een geluk heeft jullie leiding nog knal-

vergaderingen voorzien voor juni vooraleer we

allemaal op kamp vertrekken! Veel plezier alvast!



ZOEKERTJES
 

Een spiegel 

Een whiteboard 

Een jobke voor onze jins om een centje bij te

verdienen! Contacteer ons op:

jinleiding@gidsensintjan.be 



Zaterdag 11/06 - 19-21u

gezelschapspelletjes vergadering

Niets zo leuk als samen gezelschapsspelletjes

spelen! Vandaag nemen we het tegen elkaar

op in allerlei leuke spelletjes, jij komt toch ook?

KAPOENEN
 

Vrijdag 03/06  - 19-21u

verwenvergadering

Vandaag is het tijd om onszelf eens goed te

verwennen! Doe comfortabele kleren aan en

maak je klaar om samen helemaal tot rust te

komen! 

Zaterdag 25/06 18u-20u - BBQ 

Vandaag BBQ’en we samen met alle gidskes

om het jaar in schoonheid af te sluiten!

Vergeet zeker geen (vegi)vleesjes te

nemen voor op de bbq!! Groentjes,

patatjes, brood… worden voorzien.

Vrijdag 17/06 - 19-21u

Nieuwjaar 2.0 - vergadering

Nieuwjaar vieren is zo leuk, het zou zonde

zijn om dit maar één keer per jaar te doen.

Daarom vieren we vandaag Nieuwjaar 2.0!

Trek jullie mooiste kleren aan en tot op het

feest!



KABOUTERS
 

Vrijdag 03/06 - 19u-21u CIA ! 

 

Zaterdag 11/06 - 19u-21u zwemmen  

Vrijdag 17/06 - kampavond 19u-21u!!

Zaterdag 25/06 - 18u-20u BBQ

Kampavond joepie! Vanavond komen we ons
super leuke kampthema te weten!!

We verwachten de ouders om 20:30u.

Onze laatste vergadering van het jaar :((
maar niet getreurd! zoals altijd sluiten
we dit af met de bbq! Vergeet zeker
geen eigen vleesje mee te nemen!

We gaan zwemmen vanavond! Verdere info volgt nog.

Wie is er creatief? Of eerder sportief? Vandaag
kiezen jullie zelf mee wat we gaan doen in de

CIA vergadering. 



JONGGIDSEN

Zaterdag 11/06 - Verrassing 19u-21u

Vrijdag 03/06  - Kampavond 20u-22u

  

Zaterdag 25/06 19u-21u - BBQ 

 

Vrijdag 17/06 - Videoclip vergadering

20u-22u

Joepie!! Vanavond komen jullie het

kampthema te weten, voor meer info over

het kamp zijn jullie ouders welkom om

21u30.

Spannend!! We spreken af aan de gamma op

de Boomsesteenweg in Schelle met de fiets,

pak een beetje geld mee (10 euro, we gaan

waarschijnlijk minder gebruiken).

Jeej, vanavond gaan jullie jullie

eigen videoclip maken!

Oh nee, de laatste vergadering

van het jaar ;( laten we er een

knaller van maken! Niet vergeten

je eigen (vegi)vleesje mee te

nemen!



GIDSEN 

Zaterdag 11/06 - 20u-22u Klopjacht

Wie zijn hier de goede voortvluchtigers? Wie

zal het tot het einde kunnen uithouden tegen

de speurders? Kom het deze vergadering te

weten!

Vrijdag 03/06  -  20u-22u België vs

Nederland

Be prepared voor de derby van het jaar

2022!! Kom in je favoriete zwart-geel-

rode outfit en schreeuw onze Rode

Duivels naar de overwinning! 

Zaterdag 25/06 19u-21u - BBQ 

Dit is alweer de laatste vergadering van

het jaar! :(((((( Maaaar wat wel super

leuk is, ons kamp komt steeds dichter en

dichter!! Wiehoeeee

PS: VERGEET ZEKER GEEN EIGEN

VLEESJE(S) MEE TE NEMEN!

Vrijdag 17/06 - 20u-22u

Gezelschapspelletjes + TENTJES

OPZETTEN

Na onze harde inspanningen van vorige

week, hebben we deze rustige vergadering

wel verdiend! #gezelligsfeertje Vergeet ook

jullie kamptentjes niet, want deze gaan we

vandaag opzetten!



JINS

Zaterdag 11/06  19u-21u - Openlucht movie night 

Vrijdag 03/06  18u-20u  - Pizzaaaa  

  

Zaterdag 25/06 19u-21u - BBQ 

 

De laatste vergadering van het jaar, jullie

allerlaatste vergadering als volwaardig lid... :((

Maar dat wil één ding zeggen: WIJ GAAN BIJNA

OP JINKAMP (nog 11 dagen!!) Hopelijk kunnen jullie

allemaal komen want dit is de lekkerste afsluiter

van het jaar :). Neem zeker je eigen

(veggie)vleesje(s) mee!  

Vrijdag 17/06  19u-21u - Welness vergadering 

 

Lieve meisjes, dikke merci voor het zalige jaar
Jinnies '04 for life!

XXX Nele, Katoo & Marie

Funfact: binnen een dikke maand zitten wij in

IJsland! Omdat de examenperiode  weer is

aangebroken,  zijn het deze maand

avondvergaderingen. Vandaag gaan we samen

lekkere pizza maken en wat bijbabbelen! Be there

XXX 

Na een drukke periode van studeren en weinig slaap, is

het tijd om even wat me-time te nemen en ons volledig

te ontspannen. Neem zeker je zwemgerief mee!

Afspraak om 19u in de Solhofdreef 6 te Aartselaar. 

Vanavond is het movienight! Doe een cozy outfitje

aan, neem een dekentje mee en denk al maar is na

over een goeie film! 


