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Inleidingstekstje…..
Wist je datjes…
Vrijdag 10/12: Warmste week vergadering (19u – 21u/22u)
Omdat we zo’n lieftallige scouts zijn organiseren we ietsken om geld
in te zamelen voor het goede doel :ooooo Of we houden het geld stiekem
zelf om naar een enge fissa te gaan op jinreis. Niemand zal het weten.
Vrijdag 17/12: Kerstfeestje vergadering (19u – 21u/22u)
Onderstaande tekst om jullie kennis wat bij te schaven:

De torrie van de geboorte van Jezus Christus is als volgt:
"In die tijd, in het Midden-Oosten, werden meisjes standaard uitgehuwelijkt aan mannen. Maria,
een meisje van misschien veertien jaar oud, was uitgehuwelijkt aan een kill die Jozef ‘Jowie'
Davids heette. Ze waren verloofd, zeg maar. De gewoonte was toen om geen seks voor het
huwelijk te hebben. Maar ze bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam erachter en hij was omin
depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had. Hij kon het in ieder geval niet geweest
zijn! Een grote schande. Maar Jowie was een rustige boy en hij wilde geen buzz en redu en haters
praatjes over Maria en hij dacht erover om hun relatie in stilte te verbreken, je weet toch. Gewoon
net doen of hij van nix wist en het uitmaken. Hij werd moe van al die hoofdpijn en ging dagga.
Toen kreeg hij een droom. In zijn droom verscheen een engel van God. De engel zei: ‘Trankil,
Jozef Davids! Wees niet bang om Maria als je vrouw te nemen. Je sma is niet vreemdgegaan,
want het kind dat ze draagt is gemaakt door de heilige Geest. Ze zal een baby boy krijgen. Geef
Hem de naam Jezus, dat betekent "God redt". Waarom je Hem die naam moet geven? Hij zal zijn
volk bevrijden van al hun fouten en alle shit waar ze in zitten.' Zo is er toch maar mooi gebeurd
wat de profeet Jesaja een paar honderd jaar eerder gezegd had. Jesaja had voorspeld: ‘De maagd
zal pregno zijn en bevallen van een baby boy, en de peeps zullen hem als straatnaam Immanuel
geven.' Jowie werd wakker en deed wat de engel van God hem gezegd had: hij nam Maria bij zich
als zijn vrouw, maar tot de bevalling hadden ze geen seks. Toen hun zoontje werd geboren was
Maria nog steeds maagd. En Jowie gaf Hem de naam Jezus."

Vrijdag 24/12: Geen vergadering
Vrijdag 31/12: Geen vergadering

Vrijdag 07/01: Nieuwjaar vergadering (19u – 21u/22u)
Nieuwjaar is overrated dus we gaan gewoon naar verschillende
frituren in Merelbeke. We geven ze allemaal punten op 10 en komen
zo te weten welke frituur ’t beste is.
OFNIEEEEEEEE

Vrijdag 14/01: We fiksen een peki voor Pjotr vergadering (19u – 21u/22u)
Krijgt Pjotr vandaag zijn eerste kusje????? Who knows, vandaag spelen
allemaal zijn wingman en bezorgen we Pjotr de dag van zijn leven.
Vrijdag 21/01: Julie en Margaux b-day vergadering (19u – 22u)
Verjaardagsfiessa voor de ladiesss ooooo

Vrijdag 28/01: Ik heb schijt aan je pooier vergadering (19u – 22u)
https://www.youtube.com/watch?v=wuJYKasPxb8
Bovenstaand filmpje is verplicht vanbuiten te leren tegen deze vergadering

Vrijdag 04/02: Geen vergadering

Zondag 13/02: Midweek vergadering (14u-18u)
START VAN MIDWEEEEEEEKK OOOOOOOOO BEREID JULLIE VOOR OP DE MEEST EPISCHE WEEK
VAN JULLIE LEVEN

Zondag 20/02: Dikke bak mee bietn vergadering (14u-18u)
Basebal, ma dan mee bietn ofnieee?
https://www.youtube.com/watch?v=zjG_2Od3jFA&ab_channel=SgtIrradiated

Zondag 27/02: Apex vergadering (14u - 18u)
Fissa voorbereiden ooooooo

Ons scoutsuniform bestaat uit:
✓ Een korte! groene! broek.
✓ Een beige scoutshemd.
✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de
groepsleiding).
✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de
groepsleiding).

Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
jin[at]scoutshubertus[dot]be
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummers:
Margaux: 0487652690
Mathias: 0470396954
Kobe: 0486533409

