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Vrijdag 2 december 

De Goede Oude man is weer in het land. Er is ons verteld dat 

jullie allemaal niet zo onschuldig zijn als jullie er uit zien. Dat 

betekent maar één ding: komende dagen extra braaf zijn om al 

jullie zonden van het afgelopen jaar goed te praten. Kom om 20u 

naar de Joengele en wie weet krijgen jullie iets leuks van de Sint. 

Om 22u vertrekt de boot weer naar Spanje dus mogen jullie ook 

allen huiswaarts keren. 

 

Vrijdag 9 december 

Halokidoki vandaag is het 9 december dus ideaal voor een kerstfeestje!!! Kom allemaal om 

18u naar de Joengele in je leukste kerstoutfit. De leiding ontvangt jullie graag met een 

heerlijke 28-gangen-maaltijd. We spelen ook Secret Santa dus vergeet je 

leuk/grappig/stom/origineel /zelfgemaakt/liefdevol/cool/tweedehands cadeautje niet (tussen 

5 en 10 euro). 

 

Vrijdag 16 december 

Vandaag staan wij samen met de verkenners op de kerstmarkt 

van Hoeilaart om nog wat centjes te sprokkelen voor ons 

buitenlands kamp. De shiften volgen later via de whatsapp! Kijk 

dus af en toe eens op je gsm hè. 

 

Zondag 25 december  

Omdat jullie waarschijnlijk vandaag allemaal zitten te dineren 

met jullie achterachterachterachternonkels, 

bedoverovergrootmoeder, de kat van de buurman en suikertante 

is het vandaag geen scouts. Vrolijk kerstfeest toegewenst van 

jullie allerliefste leiding <333333 

 

Zondag 1 januari 

Wij zijn vandaag om 8u op gestaan om de bomma 3 nieuwjaarskussen te gaan geven en 
zijn daar zooooo moe van dat het vandaag geen scouts is. Gelukkig nieuwjaar schatjes 
xxxx 
 



 

 

Vrijdag 6 januari 
Omdat alle leiding in januari examens heeft zijn wij zo vriendelijk geweest om een                        
jin-uitleendienst op te richten. Ik hoor jullie al denken: ‘wat is dat?’ Heel simpel: als het nodig 
is moeten jullie invallen als leiding bij andere takken. Kwestie van al wat te oefenen voor 
volgend jaar hè! Daarom laten wij deze zondag vrij zodat jullie kunnen inspringen! 
 
Vrijdag 13 januari 
Omdat alle leiding in januari examens heeft zijn wij zo vriendelijk geweest om een                         
jin-uitleendienst op te richten. Ik hoor jullie al denken: ‘wat is dat?’ Heel simpel: als het nodig 
is moeten jullie invallen als leiding bij andere takken. Kwestie van al wat te oefenen voor 
volgend jaar hè! Daarom laten wij deze zondag vrij zodat jullie kunnen inspringen! 
 
Zaterdag 21 januari 
De enige echte Pieter is jarig en wij hebben de eer om te gaan helpen op zijn 
verjaardagsfeest. Hou uw gsm in ‘t oog voor meer info! 
 
Zondag 29 januari 
Wat we vandaag gaan doen is voor ons een weet voor jullie een vraag. En wij hebben 
unaniem door een eerlijke stemming beslist om dat nog even geheim te houden. Het is dus 
nog altijd een groot raadsel en enkel als jullie mijn naam kunnen raden mogen jullie weten 
wat de oplossing is voor dit grote mysterie. PS: het is niet repelsteeltje. 

 

dikke zoenen van de leukste leiding <33333333 

 

 

 

 


