ZON 05/05: Helaas, jullie moeten ons vandaag missen, want alle leiding
gaat op leidingsweekend. Vrije Zondag! Maar jullie kunnen wel met jullie
ouders naar de jamboree wandeling van de givers gaan. Hiervoor moet je
je inschrijven, meer info vind je hieronder!

ZON 23/06: NOOOOOOO, de laatste activiteit van het jaar is
aangebroken!! ☹ Maar daar maken we nog een knaller van! We
verwachten jullie om 14u aan de inkom van de speeltuin van het
Netepark in Herentals en om 17u mogen jullie ouders jullie terug
ophalen! Minder = meer dus probeer te carpoolen!

ZON 12/05: 13u Wij hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte
nieuws is dat jullie ons moeten missen. Het goede nieuws iiiis dat jullie
vandaag andere leiding hebben! Leidingswissel! Amuseer jullie! Activiteit
begint om 13u!
ZON 19/05: Kom met je fiets, je skates, je skateboard, je eenwieler, je
favoriete voertuig op wieltjes!! Activiteit op wieltjes! En wij voorzien iets
voor jullie… 😊
ZON 26/05: We spelen vandaag waterspelletjes, woehoew!! Doe kleren
aan die nat mogen worden! Zwemkledij is een slim idee! Oh ja en nemen
jullie de zon ook mee?! (reservekledij kan van pas komen!)
ZON 02/06: Yes Yes, wij gaan de beken van Pulle onveilig maken! Trek
kleren aan die tegen een stootje kunnen en extra droge kleren!
Bekentocht! Wij kijken er naar uit! Botten en laarzen zijn GEEN aanrader,
slechte schoenen WEL!

Papierslag
Op zaterdag 22 juni 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.

!!! VRIJDAG 24/05 Kampinschrijving (19 – 21u)
ZATERDAG 25/05 Kampinschrijving (18u – 20u)
!!! VRIJDAG 21/06 Bagagedrop (19-21u)
ZATERDAG 22/06 Bagagedrop (18 – 20u)

ZA 08/06: We gaan met de hele scouts gezellig rond het kampvuur zitten,
met een hapje en een drankje! Kampvuuravond 18-20u
ZA 15/06: Vanavond gaan we chillen met een filmpje, chips en drankjes,
wij voorzien een film! Filmavond 19u-21u + €2 meebrengen

