Maandbrief
VRIENDJES VERGADERING (3 oktober)

LEIDERSWEEKEND (17 oktober)

Liefste sjokos,
Na drie maanden vakantie hebben
Voor onze boeg staat een geheel
we er nog steeds niet genoeg van.
nieuw jaar vol avontuur,
De leiding vertrekt gezamenlijk op
ongemakkelijke momenten en
weekend naar Lloret De Mar om de
onzekere covid situaties... alvorens
laatste zonnestralen op te vangen.
we ons in al deze problematiek
We zijn er zondag dus niet op
kunnen storten moeten we
leiding te geven. In de wijze
elkander natuurlijk leren kennen.
woorden van oud-leider Joren: trekt
Daarom is het deze zondag
ulder plan.
vriendjes vergadering! Verkleed je
allemaal als een vriendje (of vriendinnetje of X ) en kom om 14u naar ons CHRYSANTEN VERKOOP (23 oktober)
lokaal voor een waardig introductiemoment.
Deze zaterdag verkopen we nog een keer van die bloemen. Met ons
buitenlands kamp in zicht, verwachten we
hier heeeel veel inzet voor. Dit jaar moet
er veel geld ingezameld worden om een
DOOP (10 oktober)
zo gek mogelijk kamp te hebben! De
Liefste jongens, de tijd van het jaar is
chrysanten verkoop anno 2021 gaat van
weer aangebroken om jullie groene
start om 10u. Meer informatie komt later.
zieltjes te dopen tot ware verkenners.
Doopsels zijn recent niet zeer populair
HALLOWEEENNNN (31 oktober)
door die stomme studenten maar de
Vandaag trekken we de stad in en maken
kerk doet het al een paar duizend jaar
we de kust onveilig met onze
dus zal het ook wel niet zo veel kwaad afschrikwekkende gezichten. Sommigen
kunnen als wij dat met verstand en
zullen zich dus minder moeten verkleden
eindeloze ervaring ondernemen. Neem dan anderen... mopke we zijn allemaal
kleren mee die vuil mogen worden en ook reservekleren om na de doop
adonissen dus trekt allemaal jullie
aan te trekken. (een handdoek is ook altijd aangenaam)
spiderman-halloweenpak maar aan en kom
Om 14 u op ons vertrouwde lokaal! Neem zeker je fiets mee.
met de fiets!!!!! We spreken om 14u af op de
scouts.

