Jongverkenners
ZON 03/03: Kennen jullie El Chapo? Hij is een der grootste smokkelaars
ter wereld, trek jullie boevenkleren maar aan en word zijn grootste trots.
Botersmokkelactiviteit
ZON 10/03: They see me rollin’ They hatin’ Patrolling and tryin’ to
catch me ridin’ dirty
Vandaag mag je de skater of bmx’er in jezelf naar boven halen, activiteit
op wielen!
ZON 17/03: De beste fuif in omstreken heeft ook zijn tol gehad op jullie
leiding, na al het harde werken moet er ook nog afgebroken worden, vrije
zondag
ZON 24/03: Graafactiviteit ter voorbereiding van de
looopgravenactiviteit. Zie dat je goed bent uitgerust en vraag een keer
wat de papa’s eten voor een zware werkdag. Breng allemaal een schup
mee, vele handen maken licht werk.
ZON 31/03: Omdat jullie vorige week zo jullie best deden om de soldaten
van wereldoorlog I te eren, zullen we er vandaag nog een schepje
bovenop doen, super vet grave (hihi) loopgravenactiviteit!
ZON 07/04: Waar o waar kan met de beste spaghetti eten? Je zou denken
in Italië, maar dan heb je onze zelfgemaakte Zandstuiver nog niet
geproefd. Iedereen welkom op onze Spaghettidag! Info volgt nog.
ZON 14/04: DE langverwachte Fortniteactiviteit. Leg jullie controller een
keertje neer, want wij gaan jullie favoriete spel in het echte leven spelen.

Vandaag zullen jullie leren dat Apex Legends nooit op zal kunnen tegen
Fortnite.
ZON 21/04: Vandaag vieren we de verrijzenis van Jezus, vrije zondag.
ZON 28/04: Om het mooie weer te vieren en omdat jullie zo goed kunnen
sjorren doen we vlottentocht! Breng allemaal zwemkledij, wat droge
spullen en je fiets mee.

Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Spaghettidag op 7 april 2019
(info volgt)

Papierslag
Op zaterdag 27 april komen 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.

