zondag 4 april
Jullie kennen de drill, eerste weekend van de maand zijn onze lokalen kil. Daarom bij deze
een verwittiging: kom maar niet af want dit weekend geen vergadering! Wij wensen jullie een
heel vrolijk Pasen en vanaf volgende week is het weer lachen geblazen :)))
Tot , snel, lieverds x
zondag 11 april
ZE SMELTEN DE PAASHAAAS!!! Kom dat zien, kom dat zien.
Wij verwachten jullie om 14u aan de scoutslokalen en om 17u mogen jullie weer naar huis
keren.
zondag 18 april
Joepie, ik ga vandaag mogen klimmen. Trippel trappel en ik ben aan de top van de ladder!!!
Wat kan een zondag toch leuk zijn met ladderspel. Tot dan hé & niet vergeten: deze zondag
is het van 14u tot 17u aan het Pastorieplein te Vossem.
24-25 april
Volgens de scouts Vossem-traditie zouden we dit weekend allemaal samen op
groepsweekend vertrekken, maar dit jaar doen we het ietsjes anders! We stoppen ons
weekend in een ander jasje en zien elkaar zowel zaterdag als zondag in ons eigen mooie
dorp :))
De praktische info volgt later!
zondag 2 mei
Helaas pindakaaaas, eerste zondag van de maand… Dat betekent geen scouts! Daarom
hebben wij een kei leuk raadseltje voor jullie: Waarom is een schaap blij dat hij kan
lopen? Denkt daar maar eens goed over na en weet ons het antwoord volgende
vergadering te vertellen!
zondag 9 mei
Sèèèèèèg, al die verschillende bubbels hier, wat is me datte? Deze week profiteren we
ervan en is het een reuzemegatoffecoole race! Wie spurt er door Vossem en gaat het
beste om met de tijd? Afspraak om 14u aan het pastorieplein! Dat de coolste bubbel
mag winnen x
zondag 16 mei
Bereid jullie voor op op 1 van de vettigste dagen uit jullie leven, woehhhhhh. Het is vandaag
hoe vettiger, hoe prettiger dus als je bang bent om vuil te worden, blijf je beter in je zetel
zitten. Kom af als je durft, maar doe niet je mooiste kleren aan en neem er anderen mee…
We zien jullie van 14-17u aan de lokalen.
vrijdagavond 21 mei 18u-21u
Njom njom njom, Knabbel babbel knabbel, alle beste chefs gaan eens in de mooie vossemse
avondzon een 5 gangen menu klaarmaken. Daar zeg je geen nee tegen, hè? LEKKER!!!
Neem allemaal een vleesje mee voor op de bbq en iets om te delen (bijvoorbeeld een
pastaslaatje) zodat we er een ultra-mega-lekker buffet van kunnen maken. Afspraak van 18u
tot 21u aan de scoutslokalen. See you later alligator. In a while crocodile.
vrijdagavond 28 mei 20u-22u
Neem jullie zakdoekjes al maar mee voor de zooo emotionele film die we we vanavond gaan
kijken. Of wordt het een horrorfilm? Of misschien toch een super romantische zodat we
lekker knus tegen elkaar kunnen kruipen? Ontdek het allemaal vanavond van 20u tot 22u
aan de scoutslokalen. Twijfel niet om een dekentje of een lekkere snack mee te nemen.

