GIVERS
ZON 6/05: Zes mei 2018. Deze dag zal door jullie allen nog jarenlang
herrinnerd worden als een absoluut dieptepunt in jullie scoutscarrière.
Vandaag zullen jullie jullie favoriete leidingsteam een hele activiteit lang
moeten missen, en dat doet ongetwijfeld pijn (papieren zakdoekjes zullen
bij aanvang van de activiteit worden uitgedeeld). LEIDINGSWISSEL!
ZON 13/05: TIETIVITCALESREIVNAVTUPEDNAANEMMEWZEIPPIJ!
ZAT 19/05: FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST FEESTALARM! Scouts&Gidsen
Zandstuivers Pulle bestaat 25 jaar! Das al bijna zo lang als oude knol Niels
DaNiels! Reden te meer om dit te vieren met al onze lieve kindertjes. We
verwachten jullie om 14u aan het lokaal voor een spectaculaire dag! Om
17u mogen jullie huiswaarts keren (P.S. zondag is het dus vrije zondag)
ZON 27/05: VAMPIERENSPEL (is mega cool, geloof ons)
ZON 3/06: OLD SKOOL ACTIVITEIT! De leiding staat al een heel jaar te
popelen om uit pure nostalgie nog eens de Pulse waterlopen van naderbij
te onderzoeken! BEKENTOCHT OFWA?! HELEMAAL JUST! (breng
zwemkledij en fiets mee)
ZAT 9/06 20-22u: Gezelschapspelletjesavond! Voor de fans van het betere
werk tijdens Risk, Blokus, Scrabble en Rummikub! De persoon die ervoor
zorgt dat Niels niet wint bij de Kolonisten van Catan krijgt twee
pasvragen!
ZAT 16/06 20-23u: Aha, het is weer examentijd. Grenzen worden verlegd,
notities worden bij medeleerlingen gescoord, boeken worden voor het
eerst opgedaan, tranen worden weggeveegd en goede rapporten zullen

worden gevierd! In deze stresserende periode willen wij jullie graag een
beetje ontspanning bieden met een KAMPVUUR tezamen met de andere
grote takken.
ZAT 23/06: Papierslag. Kom allemaal nog eens gezellig papier en karton
ophalen, want dat is echt mega leuk! Zij die hun gsm of andere
waardevolle spullen verliezen in de container moeten trakteren!
ZON 24/06: EIN-DE-LIJK! Hopelijk zijn de meeste van jullie (en van de
leiding) van die ellendige examens verlost. Om dit te vieren, en ook
gewoon omdat jullie zo een mooie groep van fantastische, unieke
mensen zijn, tast de leiding voor de laatste activiteit eens diep in haar
zakken (of in de leefweekkas) en beloont jullie met een dagje
BOBBEJAANLAND! Meer info volgt.
KAMPINSCHRIJVINGEN:
• VRIJDAG 25/05 19u-21u
• ZATERDAG 26/05 18u-20u
à Kom met je mama en/of papa even langs het lokaal om je in te schrijven
voor het kamp! Vergeet je vooraf niet online in te schrijven!

Papierslag
Op zaterdag 23 juni komen de Scouts en Gidsen van Pulle
vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.
Gelieve uw papier stevig verpakt aan de straat klaar te
zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op
deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.

