
V E R K E N N E R S

Zondag 20 september  
Yo, hier zijn we weer, de schrik van heel de druivenstreek, net een toren gesjord, vechten tegen
slaaptekort.
Hier zijn we weer, met ons valt niet te sollen, want wij zijn jullie leiding.
1,2 meisjes in de ploeg 
3,4 leiding met bril 
5,6 we moeten allemaal naar de les (want ieder van ons studeert nog)  
7,8 het nieuwe scoutsjaar wacht
Op zondag en op weekends, op inleefweek en kamp,
Er hangen avonturen in de lucht
En leren is er geen van, doe maar tweede zit dan 
Er hangen avonturen in de lucht
Overgangsspel om 13u45 aan het station van Groenendaal en om 17u00 kunnen jullie worden
opgehaald aan de Joengele.

Zondag 27 september 
Ik pelouse, jij peloust, wij pelousen. Wij hebben gepelousd. Geen scouts dus vandaag. Wel super
welkom om zaterdag 26 september een plekje te reserveren en met ons mee te genieten van onze
zomerbar!

Zondag 4 oktober 
Een goed begin is het halve werk
Maar een goed begin is maar de helft

Super kort, maar krachtig dit jaar, startdag van 13u30-15u in het park van Hoeilaart aan het
gemeentehuis . Stap opzij, jullie mogen een handtekening xoxo.



Zondag 11 oktober 
Wij kunnen ons niet meer de laatste normale scoutszondag herinneren die we hebben gedaan. Hoog tijd
om daar verandering in te brengen en nog is te genieten van een authentieke zondag. Zoals vanouds,
13u45-17u00 in de Joengele, maar dan op de parking aan de zijkant. 

Zondag 18 oktober
 Kom dat zien, kom dat horen! Van 13u45-17u00 in de in het park aan de vijver.

Zondag 25 oktober 
Vli, vli vla, vli vla vlaai, ooooohoh la fiesta. Vandaag is de nationale Dag van de Vlaai, in Maastricht
althans. Geen scouts dus vandaag :’(

kusjes, jullie leiding xoxo


