
Zondag 2 mei
Geen scouts vandaag, maar jullie krijgen wel huiswerk. Wij maakten op spotify een
kamp playlist aan. Het zou leuk zijn als iedereen hier een stuk of 3 liedjes (meer mag
natuurlijk ook) inzet om ons op kamp af en toe te vergezellen met jullie en onze
lievelings muziek. Playlist:

Zondag 9 mei
Moooooi weer vandaag, mooooi weer vandaag, het is vandaag mooi weer geweest.
Alle tis te hopen want wij gaan lekker gezellig picknickeeeen. Maakt u een overheerlijk
lunchke en kom samen met ons genieten van het zonnetje. Afspraak om 12u aan
parking station Groenendaal om 15u mogen jullie met jullie gebronzeerde huidje
weer naar huis. 

V E R K E N N E R S



Zaterdag 15 mei
Seg jean, seg jean, wete gij waa-aa? Wete gij waa-aa? Wij hebben dit jaar nog geen
movie night gedaan. Wij hebben dit jaar nog geen movie night gedaan. Awel komt
dan allemaal naar de joengele vandaag, awel komt dan allemaal naar de joengele
vandaag. Wegens corona eigen snacky en dranky te voorzien. 19u-21u30
@joengele. Dekentjes, sloefkes, fleeceskes zeker een goed idee!!

Zaterdag 22 mei
Biiiibaaabiiibaaaabiiiiibaaaabarbecue. De allerlaatste activiteit van het jaar is spijtig
genoeg weer aangebroken. Jullie weten allemaal wat dit betekent, dikke BBQ! (als de
corona maatregelen dit toelaten natuurlijk). Pak allemaal jullie eigen vleesje mee en
kom om 18u00 naar de scoutslokalen. Om 20u30 kunnen jullie met jullie volle
buikjes weer naar huis rollen. 

Zondag 30 mei
Spijtig genoeg is het weer eens de laatste zondag van de maand en we weten
allemaal wat dat betekent, geen scouts vandaag. Spijtig genoeg zitten ook de
scoutsnamiddagen er op. Maar dit betekent dan weer dat het kamp in zicht is
joepieeeeee!!! Tot op kamp liefste vrienden! Flink leren voor jullie exaampies!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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