JONGGIDSEN
ZON 25/02: Altijd als eens gedroomd om instafamous te worden? Dit is
jullie kans op onze HOE WORD IK INSTAFAMOUS ACTIVITEIT. (en nu voor
echt, beloofd!)
ZON 4/03: Film patser gezien? Zo niet, bekijk dan maar wat beelden, want
vandaag zullen we de patser is gaan uithangen op onze
PATSERACTIVITEIT! Kom verkleed!

ZON 8/04: Huh, is daar nu een beek? En moeten wij daar door? Ja girls,
we zullen eens zien hoe scoutesk jullie zijn.. ALTIJD
RECHTDOORACTIVITEIT. (Voorzie hiervoor eventueel droge schoenen en
sokken of neem regenlaarzen mee)
ZON 15/04: Wat eten we vandaag, spaghetti spaghetti spaghetti!
Vandaag geen activiteit maar wel SPAGHETTIDAG. Breng heel de familie
mee op te smullen van onze overheerlijke spaghetti. Info volgt snel!
VRIJ 20/04 - ZON 22/04: We gaan weer op WEEKEND! INFO VOLGT SNEL

ZON 11/03: Jullie krijgen een sneak peak te zien van de tent waar EFFE
HEFFE gaat plaatsvinden. Althans, als jullie kunnen ontsnappen van het
lokaal naar de tent zonder gezien te worden.. ESCAPE TO EFFE HEFFE

ZON 18/03: Het tofste feestje van de kempen zit er weer op. De leiding
gaat vandaag alles opruimen zodat de wei er weer spik en span bijligt.
VRIJE ZONDAG

ZON 29/04: Dit weekend is de leiding op planweekend om al wat
voorbereidingen te treffen voor het kamp. Jullie zullen ons hierdoor weer
een zondag moeten missen. VRIJE ZONDAG

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Spaghettidag op 15 april 2018
ZON 25/03: De Effe Heffe drukte laten we stilletjes aan weer
achter ons. Tijd om alles weer zijn eigen gang te laten rollen. Neem dit
maar letterlijk want vandaag doen we ALLES OP WIELTJES. Breng zelf een
vervoersmiddel op wieltjes mee ;) (skates, skateboard, …)
ZON 1/04: Alé Kerstmis en Nieuwjaar zit er op bij de bomma, gaat die ons
vandaag toch wel ni volproppen met nog meer eten en paaseieren zeker?!
VRIJE ZONDAG

(info volgt)

Papierslag
Op zaterdag 21 april 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.

