Welpen
ZON 25/02: Om de maand februari goed af te sluiten, doen we nog eens
een bosspel!
ZON 4/03: Welpen of kabouters ? Wie de beste zijn, weten wij natuurlijk
al lang. Omdat te bewijzen is het vandaag een kawellenactiviteit!!
ZON 11/03: Een goede kennis van de chemie is geen vereiste voor de
activiteit van vandaag. Maak jullie allemaal klaar voor de
kettingreactieactiviteit!
ZON 18/03: Dit weekend is het EFFE HEFFE (live) . De leiding moet echter
de tent afbreken vandaag. VRIJE ZONDAG
ZON 25/03: Kennen jullie Pulle een beetje ? Dat zal vandaag blijken als
we het dorp intrekken voor een spannend dorpsspel.
ZON 1/04: De paashaas is Pulle ook dit jaar niet vergeten. Jullie leiding
gaat lekkere paaseitjes eten. Geen activiteit dus vandaag. Een vrolijk
Pasen!! VRIJE ZONDAG
ZON 8/04: We kunnen er toch maar geen genoeg van krijgen…. Tradities
zijn er om in stand te houden. Vandaag is het een goede, ouderwetse
klakkenbuisactiviteit!!
ZON 15/04: Geen activiteit vandaag…. Maar geen erg, want jullie kunnen
allemaal overheerlijke spaghetti komen eten op het scoutslokaal. Verdere
info volgt later nog. SPAGHETTIDAG

ZON 22/04: Eindelijk is het zover!! Dit weekend is het onze tweede
welpenweekend. We gaan als echte scouts onze tent opzetten en
kamperen. Avontuur en gezellige kampvuurtjes zijn nu al verzekerd.
Verdere info volgt spoedig.
ZON 29/04: Helaas geen activiteit deze week . De leiding is op
leidingsweekend. Neem al maar een zakdoek, want het is geen activiteit
vandaag. VRIJE ZONDAG
Tot volgende maand iedereen!!

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Spaghettidag op 15 april 2018
(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.

