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Zondag 2 mei
Het is 2 mei en zoals iedereen weet is dat de dag na 1 mei. 1 mei is de dag van
de arbeid en aangezien wij zo moe worden van arbeiden gaan wij vandaag
nekeer niet arbeiden. Kom hiervoor om 14:00 naar de Joengele en om 17:00
mogen jullie helemaal fris en actief terug naar huis keren.

Zondag 9 mei
Joepie het gaat kei kei mooi weer worden vandaag (hoop ik) en wat doe je als
het mooi weer is jaja waterspelletjes joepie splash splash woesh woesh. Neem
dus zeker kleren mee die nat mogen worden en een kei cool waterspel ding is
zeker een aarader. Afspraak om 14:00 aan het station van Groenendaal en
om 17:00 mogen jullie helemaal doorweekt naar huis gaan.

Zondag 16 mei
Vandaag gaan we de laatste hand leggen aan onze kampplanning. Neem
allemaal jullie planning skills mee want ge zult het nodig hebben. Vergeet de
huidige corona maatregelen niet af te drukken en een zeker musht is een foto
van een eend (heel belangrijk). Wij spreken hiervoor spreken wij af om 14:00
aan de  Joengele  en om 17:00  mogen jullie moe gepland terug naar huis gaan
en hebben wij het beste kamp ter wereld helemaal vastgelegd.



Vrijdag 21 mei
Het is onze laatste activiteit van het jaar ouuuuu zo spijtig, maar niet getreurd
het wordt een toppertje!!! We spreken af om 18:00 aan de Joengele en wat
moet je meebrengen: een vleesje voor jezelf (Vegi is VERBODEN). Wij zorgen
voor de legumme en de pasta’s om 22:00 mogen jullie lekker gevuld terug naar
huis keren.

Zondag 30 mei
Aangezien Ian aan het vaeren is in zijn zwembad thuis, Matti zit ergens heer van
stenen te spelen en Vincent zit kei kei veel taszen te kopen om Mirte cadeau te
doen kunnen wij niet naar de scouts komen vandaag. Jammer jammer. Maar
niet getreurd zo gaan wij helemaal kunnen uitrusten voor kamp (ik heb er kei
kei veel goesting in)
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