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ZONDAG 7/03: ROBBELOESZONDAG 7/03: ROBBELOESZONDAG 7/03: ROBBELOES

VERGADERINGVERGADERINGVERGADERING
We zijn robbe kwijt! Het is nu al de tweede week op rij dat we niks van hem

horen. We hebben dus besloten het heft in eigen handen te nemen en op zoek
te gaan! Neem jullie Sherlock Holmes-pijp en overjas mee want we gaan op

speurtocht, en kunnen wel een dedectieve of 10 gebruiken!
14u stipt begint de zoektocht op ons lokaal. Als we Robbe voor 18u niet vinden

is alle hoop verloren... 

ZONDAG 14/03: TWEEDAAGSEZONDAG 14/03: TWEEDAAGSEZONDAG 14/03: TWEEDAAGSE
VERGADERINGVERGADERINGVERGADERING

Na al dat stilzitten achter onze schermen gedurende een veel te lange periode
vrezen we ervoor dat onze spieren ferm afgezwakt zijn. We zouden niet willen

dat we dit jaar niet op ons kampterrein geraken, dus doen we vandaag een
mini-tweedaagse om in vorm te blijven! Trek je botinnes en stap-broek maar
aan want de kilometers zullen in het rond vliegen! (TIP: doe de schoenen aan

waarmee je op kamp zou stappen! Zo kan je ze al wat inlopen.)
We vertrekken om 14u op het lokaal en zullen om 18u terug zijn van onze

odyssee. 

ZONDAG 21/03: HELL'SZONDAG 21/03: HELL'SZONDAG 21/03: HELL'S
KITCHENKITCHENKITCHEN

Gordon Ramsay is gisteren langs de scouts gepasseerd en was niet tevreden. Nadat hij heel
de leidersploeg voor kakkerlakken heeft uitgescholden omdat zijn kaaskrokket nog bevroren

was, hebben we besloten te tonen dat we wel degelijk goed kunnen koken op de scouts! 
Ons restaurant 'HET LOKAAL' opent om 14u en zal om 18u sluiten. 

ZONDAG 28/03: WINTERTIJDZONDAG 28/03: WINTERTIJDZONDAG 28/03: WINTERTIJD
VERGADERINGVERGADERINGVERGADERING

Wij als leidersploeg vinden die veranderingen van winter naar zomertijd maar vervelend. We
hebben helemaal geen zin om een uur vroeger op te staan! Daarom gaan we vandaag

protesteren en Europa op de knieën dwingen met een nieuw en super sterk economisch
beleid dat ervoor zorgt dat we nooit meer moeten veranderen! De vergaderingen en politieke

debatten zullen beginnen om 14u. In tegenstelling tot onze eigen politici zorgen wij ervoor
dat we wel op tijd klaar zijn en om 18u kunnen afronden.


