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Voorwoord
Dag kapoentjes, welpjes, jonggivers en givers,
Hier een kusje van Wasbeer,
Das even zacht, als een ganzenveer.
Drie koningen was een hemels voor het oor,
Schaatsen met jullie was de max, ga zo door!!!
Onbezonnen Sneeuwstormvogel is te lang,
Baloe verstaat ze ook, wees niet bang!
Enkele data’s mogen jullie niet vergeten,
2,3 en 4 maart gaan jullie zweten!
Zoals Kiang wordt je dan nat,
Je staat dan beter op een mat.
Het is dan het lang verwachte super de max groepsweekend,
Dan raken jullie al het een en ander voor het kamp gewend.
Zoals jullie leidster Serval,
Leer haar shotten op de bal.
We vertrekken samen op avontuur
En bouwen daar een vreugdes vuur.
Verdere informatie komt op een blad,
Dat schreef Sika in haar bad.
Ook niet te vergeten is 14 nul twee,
Dat vier je nu wel gedwee!
Wiko zit je dan alleen,
Bel naar Halfi nu meteen
Je schrijft dan een mooi gedicht,
En kijkt recht in haar gezicht!
Het is inderdaad wel stern,
geen personage van Jules Verne!!!
En zegt dan ORSCH ORSCH ORSCH
Mijn vader heeft een PORSCH.
Wouw zegt liever : I LOVE YOU,
Mijn mama heeft een kangoo.
Op de vergaderingen in topvorm,
Kom gekleed in uniform.
Dingo staat daar toch niet bloot,
Wast maar waar, ik lachte mij dood.
Ik zie jullie gouw weer,
Ondanks dat vervuilend verkeer.
Kom toch liever op een ezel,
Maar verwar hem niet, met wezel.
Het is nu genoeg voor vandaag,
Ik hou op met mijn gezaag.
Onzen kleine heeft verdriet,
Maar Dafra toch, ik vergeet je niet.
Mijn blad is op, maar nog een aanmoedigingsprijs,
Voor onze allerliefste Suricata, Adelaar en Patrijs.
Padu
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Halllooooooooo welpjes, de maand februari zal een
kalme, rustige, winter scouts maand zijn ... Vergeet
wel niet deze maand is het Valentijn... Hartjes,
liefdesbrieven, brandende kaarsjes, chocolade, rode
rozen ... olalala voel je de vlindertjes in je buikje?
Jongens geen paniek het is een wintermaand, hopen op sneeuw ... en pats :
sneeuwbal op Akela zijn gezicht ... hehe !! Deze maand zal echter een rustige
scoutsmaand zijn ... hier de planning ☺
4 Februari 2007:
Uitzonderlijk geen vergadering deze week, jullie leiding staan
namelijk op ski’s of snowboard in de Franse Alpen... En genieten
daar van een welverdiende vakantie.
11 februari 2007:
Eindelijk, deze week gaan jullie jullie allerliefste leiding terug zien... Gewone
vergadering om 14u aan het lokaal, kleed je wel lekker warm want normaal
gezien blijven buiten! En als het sneeuwt neem je je slee maar mee.
18 februari 2007:
We gaan er nog eens goed invliegen. Wij zullen er voor zorgen dat alle
ingrediënten aanwezig zijn voor een spectaculair bosspel, jullie moeten voor
de rest zorgen! Ook deze week kunnen we gaan sleeën in het park als er
voldoende sneeuw ligt.
25 februari 2007
Geen vergadering, blijf maar lekker in je warme dekens met een warme
chocomelk in het ene hand en een koekje in het ander hand.
Vergeet niet af te bellen, te sms’en, of te mailen als je niet kunt komen en
vergeet je uniform niet aan te trekken.
Groetjes van jullie leiding,
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Amai, veel val ons hebben jullie deze weken nog niet
gezien... Hier komt snel verandering in! De examens
zijn voor ons nu ook gedaan en hoooopelijk zijn ze
goed verlopen, zodat we helemaal blij weer tijd aan
jullie kunnen besteden! ;-) Februari betekent dit jaar, in tegenstelling tot Januari,
hopelijk wèl sneeuw! Als er ‘s middags witte vlokken uit de lucht vallen,
vergeet dan zeker jullie slee mee te nemen naar de scoutsvergadering!
Laten we er maar meteen weer invliegen; De planning van deze maand:

Zondag 4 januari: Bal-en Pleinspelen! Doe vuile kleren aan en trek je gekste gezichten
want het zal er vandaag weer wild en sportief aan toe gaan!

Zondag 11 februari: Gezelschapsspelletjes! Als je voor Kerstmis het leukste spel ooit
hebt gekregen, of het leukste spel aller tijden gewoon al eeuwen in je kast heb liggen...
...neem het dan zeeeeeker mee! Ook zelfgemaakte spelletjes of dominotoestanden en
dergelijke zijn zeker welkom!

Zondag 18 januari: Stadspel! Neem zeker je tramkaart of abonnement mee en je goed
humeur want dit jaar gaan we geen vampiers vangen maar heel andere dingen... Leer alvast de
kaart van Brussel-centrum vanbuiten en kom zéker op tijd!
Zondag 25 Januari: Geen vergadering; Laatste zondag van de maand. (Nu niet beginnen
huilen hé! Je bent al lang geen welp meer ☺)
De vergaderingen zijn zoals gewoonlijk van 14u tot 17.30!

AFBELLEN !!!
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Snel STOP weinig tijd STOP
terwijl we dit schrijven nog aan
het blokken STOP daarom STOP
bondige totem STOP sorry STOP
Zondag 11 februari STOP: tijd voor weer een
echte scoutsactiviteit STOP hiermee bedoelen we
in het bos STOP en het heeft iets met St.
Valentijn te maken STOP gewone uren STOP
Vrijdag 16 februari STOP: gezellige
avondactiviteit STOP we gaan met een ronde
zware bal zoveel mogelijk kegels omver gooien
STOP breng 5€ + metroticket mee STOP afspraak
om 19u aan metro Thieffry STOP terug om 21u30
aan metro thieffry STOP
zondag 25 februari STOP: Neem een voorwerp mee
dat je niet meer nodig hebt STOP zoek iets uit
de zolder of kelder STOP we doen een mega
spullenruiltocht STOP Wie komt met een
racewagen terug thuis? STOP gewone uren STOP
Herinnering STOP groepsweekend STOP 2,3 en 4
maart STOP be there or be bij de chiro STOP
stevige linker STOP STOP STOP,
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