Jongverkenners
ZON 29/04: VRIJE ZONDAG! Jullie leiding zit dit weekend samen om jullie kamp voor te bereiden. Tot
volgende week!
ZON 6/05: Leidingswissel! Voor een keer zullen jullie ons moeten missen en je amuseren met jullie
nieuwe leiding voor 1 dag… Have fun!
ZON 13/05 : : We hebben nog een week tijd om ons voor te bereiden op de oorlog… Neem allemaal
jullie schup mee!
ZAT 19/05: Onze scouts bestaat 25 jaar en dat gaan we vieren met z’n allen! We verwachten jullie van
14u tot 17u.
ZON 27/05: : De oorlog is uitgebroken, komt allen ons front verdedigen! Kom gecamoufleerd zodat
de vijand je zeker niet ziet.
ZON 3/06: Trek je zwembroek en waterslofkes maar al aan want wij gaan de beek in! Vergeet geen
reserve kledij en je fiets.
ZAT 09/06: : Vanavond is het filmavond, jullie mogen allen jullie nummer één film meenemen. We
verwachten jullie van 19u tot 21u30. Breng €2 mee voor versnaperingen tijdens de film!
ZAT 16/06: Kampvuur avond, neem jullie beste versiertricks mee want ook de jg’tjes gaan zich gezellig
settelen aan het vuur. Jullie worden verwacht om 20u en mogen terug worden opgehaald om 22 uur.
ZON 24/06: Deze activiteit gaat alles overstijgen en zal de geschiedenis ingaan als Den Barbecue. Jullie
worden verwacht aan het lokaal met jullie fiets, volgende zaken zijn belangrijk om mee te nemen: 5
euro zakgeld, zwemgerief, droge kleren en vooral een goed humeur!! Graag ter bevestiging een
mailtje, zo weten wij voor hoeveel man we eten moeten voorzien. (14u-17U)

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.

