Welpen
ZON 29/04: Vrije zondag! Vandaag zullen jullie ons helaas moeten missen
want de leiding is zich aan het amuseren op leidingsweekend!

ZON 6/05: Het is leidingswissel dus jullie zullen het voor één keer zonder
jullie allercoolste leiding moeten stellen Kom ontdekken wie vandaag de
nieuwe leiding is!

ZON 13/05: We spelen het vettige-swa-spel. Doe jullie allerslechtste
kleren aan. Neem ook reservekledij en een handdoek mee.

ZAT 19/05: 14u-17u Vandaag blaast onze scouts 25 kaarsjes uit! Daarom
vieren we een groot feest, hieperdepiephoera, kom dat mee vieren!

VRIJ 25/05: 19u-21u OF ZAT 26/05 18u-21u: Kampinschrijvingen: Jullie
gaan toch allemaal mee op kamp? Kom je op één van deze dagen met je
mama of papa inschrijven. (Ps: ook als je al online bent ingeschreven
verwachten we jullie)

ZON 27/05: Vandaag trekken we het bos in! Camouflagekledij is
aangeraden!

ZON 3/06: Vandaag gaan we Pulle eens op een alternatieve wijze
verkennen. Hopelijk is het goed weer want we doen een bekentocht! Doe
allemaal kleren aan die nat mogen worden en vergeet geen reservekledij
en een handdoek.

ZON 10/06: De leiding zit volop in de examens dus jullie zullen ons
vandaag een dagje moeten missen. Vrije zondag!

ZAT 16/06: 19u-21 Om jullie al een beetje voor te bereiden op het kamp
houden we vanavond samen met alle andere takken een kampvuuravond,
jippie! We verwachten jullie om 19u op het scoutsterrein.

ZON 24/06: Voor de aller-aller-aller laatste activiteit van het jaar gaan we
spelen in de speeltuin van het Netepark! We verwachten jullie in
Herentals om 14u en jullie mogen daar weer opgehaald worden om 17u.

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.

