MAANDBRIEF
MAART – MEI
Zaterdag 17 maart: Wij gaan vandaag werken met vuur en palen, we gaan je beste
technieken bovenhalen. We spreken af op den Duiken van 2 tot 5. Is Akela geen super
lekker wijf?!
Zaterdag 24 maart: Baloe: “Zeg ik voel me nog al opgeblazen.”Chil: “Door al die honing,
het zou me niks verbazen.”Baloe: “Hoe zorg ik dat ik terug fitter wordt?”Akela: “Als je van
2 tot 5 op den Duiker sport!”Hathi: “Maar vergeet zeker jullie mooiste outfit
NIET!”Bagheera: “Zorg dat je er zeker sportief uitziet 😉😉.”
Zaterdag 31 maart: Hebben de welpen wel talent? We zorgen er voor dat iedereen op het
einde van de Duikersfeesten hun sketchke kent. Om 2 uur aan de lokalen, en om 5 uur
mag je ze terug komen ophalen.
Zaterdag 7 april: Vandaag is het GEEN vergadering, MAAR wees niet getreurd want het is
weer tijd voor de jaarlijkse duikersfeesten. Kom gezellig mee BBQ’en, kubben, stappen ...
Dus kom zeker af, zodat jullie ouders voor ONZE SKETCH kunnen klappen.
Zaterdag 14 april: Massaspelen doe je met velen, kom zeker allemaal meespelen. Van 2
tot 5 op den Duiker.
21-22 april: Kom dit weekend mee naar Kempenkuren, hier beleven we samen gezellige
uren. Het kan niet lang genoeg duren, dus daarom spreken we af op zaterdag 9u op
parking oost (parking 5) aan de Hoge Rielen. Zondag om 12 u mogen jullie terug naar huis
gaan, dan zien we jullie volgende week voor de knikkerbaan.

Vergeet jullie zeker niet in te schrijven, anders moeten jullie thuis blijven. Meer
informatie volgt nog.
Zaterdag 28 april: Vandaag spreken we af in Vosselaar aan de kerk, we verwachten van
jullie sterk werk. We gaan knikkerbanen maken, die tot het einde van de berg geraken.
Jullie worden van 2 tot 5 verwacht, wat hadden jullie nu verwacht. Vergeet zeker je
petanqueballen niet, zodat je die in het zand nog ziet.
Zaterdag 5 mei: Kom naar hier man! Naar waar? Naar het bezoekerscentrum van de
Liereman. AAH daar! Van 2 tot 5 dus.
Zaterdag 12 mei: Vandaag spreken we af in het Raadsherenpark in Vosselaar, en daar
maken we ons eten klaar. Het kost €3, dat is niet te duur! We spreken af aan de inkom
van 12 tot 5 uur.
Zaterdag 19 mei: Wat we gaan doen vandaag is nog een verrassing. Als je wil te weten
komen wat we gaan doen, kom dan zeker van 2 tot 5 naar den Duiker.
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