
J I N S

Zondag 20 september
Overgaan das het beste moment dat kan gebeuren de winter in de zomer, de dag in de
nacht. Maar de schoonste overgang ooit is toch die van verkenner naar Jin en dat doen we
vandaag met de volle goesting. Hiervoor spreken we af aan het station van Groenendaal
om 13:45 en om 17:00 mogen jullie als volwaardige jins terug huiswaarts keren.

Zaterdag 26 september
Pelouce douce of vertaald naar het nederlands pelouce douce. De beste plek om te
komen chillen op het gras en gewoon lekker gezellig iets te drinken. Wij als nu volwaardige
jins gaan hier ook iets verkopen wat juist? Dat gaan we nog bezien via facebook het enige
wat we nu al weten is dat het super mega lekker gaat zijn. Tot dan!!!!!

Zondag 4 oktober
Yeet de guyzzz vandaag is het startdag. De startdag is lichtelijk anders dan normaal we
weten nog ni of we iets mogen verkopen en wij da juist kunne doen dus die info volgt
allemaal later nog

Zondag 11 oktober
Elaba!!! Als het weer het toelaat kunne we gaan picknicken in het park en verder ons plan
van aanpak maken om lekker veel geld te cashen dit jaar. Moest het geen goed weer zijn
gaan we in de joengele zitten. Be there or be stom at 13u45 tot 17u. Ja daaaaaag!!!  

Zondag 18 oktober 
Zondag.. Een mooie dag. Voor sommigen een rustdag... Voor sommige een familiedag.. En
voor ons de mooiste dag van de week.. Een SCOUTSDAG! Scouts is love, scouts is life!
En op deze prachtige dag, kom ik om 13u45 met een glimlach en mijn beste humeur naar
de oooh zo mooie joengele van hoeilaart. En dan als het buikje vol is van scouts mag je
terug om 17u naar huis



Zondag 25 oktober
Dag vrienden, dag vriendinnen! Aujourd'hui, vandaag, today worden we allemaal gepromoveerd
tot volwaardige Delivery-ZOT. We hebben namelijk een shitload aan lekkere ontbijtpaketjes die
allemaal zeer stipt op tijd op de eettafels van onze lieve klanten moeten gedropt worden!!! En dit
voor ze zelfs maar hun eerste been uit bed hebben gezet! Een helse taak, dat weten we! maar
we brengen dit zeker en vast vlekkenloos voor elkaar!! Het Specifieke Delivery-schema zal nog
wel op voorhand samen met het Delivery-ZOT-TEAM besproken worden. Maar voor nu berijdt je
al maar voor om DHL, UPS, DPD.. en al die andere shitnoobs, out of bussines te deliveren! Fok
YEAH! GO TEAM DELIVERY-ZOT!!!!
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