VERKENNERS
Zondag 7 november
Derde keer goede keer, deze zondag gaan we weer powerpoints presenteren. Maak dus allemaal
jullie mooiste/grappigste/origineelste powerpoint presentatie. Kom dus allemaal met jullie usb stick
af naar de joengele om 13u45. En dan mogen jullie allemaal terug naar huis om 17u.
PS: Beste powerpoint presentatie wordt beloond.

Zondag 14 november
Jammer genoeg is het deze zondag GEEN scouts. Alle leiding is
op ski-weekend en zit te genieten van de après-ski aan de piste.
Maar volgende week hebben we terug een fantastische activiteit.
Zondag 21 november
Vandaag verwachten we jullie niet aan de joengele maar aan DE
KERK om 11u!!! We gaan vandaag een stadsspel spelen in BXL
1000. Neem jullie BUZZYPAS mee en jullie beste Frans want jullie gaan het nodig hebben. Om
14u zijn we terug in Hoeilaart 1560 met Frans voor gevorderden.
Zondag 28 november
Het is weer de laatste zondag van de maand, dus zoals jullie weten is het vandaag… ̶g̶e̶e̶n̶ WEL
scouts! Omdat we twee weken geleden geen scouts konden geven, hebben jullie deze zondag
nog te goed van ons. Meer zelfs, jullie hebben een zeer uber fantastisch mega kei nice bosspel te
goed van ons. Kleed jullie dus goed warm aan, trek jullie bottinen aan en wees klaar voor het
bosspel van jullie leven. Afspraak zoals steeds om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen
jullie blij en voldaan weer naar huis gaan.

Zaterdag 4 december
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
O jongenens, jongens
Het is zo'n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
Daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
De hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,

O jongens, jongens
Het is zo'n baas!

Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar of de roetpieten gooien jullie allemaal in de zak van
sinterklaas, mee naar Spanje!! Zo erg zou dat eig nog niet zijn he? Gewoon jaartje chillen in
Spanje, sangriaatje in de hand en genieten van de Spaanse zon...dus wie nog niet stout is
geweest weet wat gedaan ;)
Jullie tripje naar Spanje begint om 19u in de joengele en wie uiteindelijk dan toch braaf is geweest
mag terug naar huis om 21u :)
Zaterdag 11 december
Dag feestbeesten, vandaag gaan we lekker kerstdineren. Kuis jullie schoenen spik en span, neem
een bubbelbad en strijk jullie schone kleren zonder kreuken want ons thema is CHIQUE. We
verwachten jullie om 18u aan de joengele om aan ons 28 gangenmenu te beginnen. Tot dan xx
Vrijdag 17 december
Het is weer zo ver: Mariah Carey is ontwaakt uit haar
jaarlijkse zomerslaap. Met andere woorden: het is bijna
kerstmis! Wie kerstmis zegt, zegt ook... KERSTMARKT.
Daarom hebben wij vandaag ons eigen standje op de
kerstmarkt in Hoeilaart, dat wij van 18u tot 23u zullen
uitbaten. Wat we precies verkopen is nog een goedbewaard
geheim, maar suggesties van jullie zijn steeds welkom.
Verdere info over de shiften en wat er precies van jullie
verwacht wordt, zal nog via WhatsApp gestuurd worden.
Zondag 26 december
Vandaag mogen jullie een gezellig dagje spelen met al de kerstcadeautjes die jullie dit jaar hebben
gekregen!!! Wij zijn ondertussen ons leven aan het haten, aan het janken van miserie, aan het
afzien tot en met ---> aan het blokken dus! Jullie mogen jullie liefste leiding altijd verwennen in
deze zware tijd met een lekker gebakje of briefje! (ons adres kan je wel ergens online op de scouts
website vinden) en voor wie het nu nog niet zou doorhebben, het is dus vandaag GEEN SCOUTS
;)
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