KAPOENEN
ZON 05/05: VRIJE ZONDAG! Omdat de leiding dit weekend op
teambuilding gaat, is er deze zondag geen scouts! Jullie zijn wel allemaal
welkom op de scouts om samen met jullie familie en vrienden mee te
komen wandelen op de Jamboree-wandeling. (info onderaan )

ZON 12/05: Jullie beste leiding wordt dit weekend gewisseld door andere
leiding. Wie deze dag de kapoenenleiding wordt is nog één groot geheim.
Maar kom het ontdekken op de scouts! Leidingswissel! ;-) De activiteit
begint om 13u!
ZON 19/05: Haal de kok(in) in je boven, want we gaan scoutesk koken
(woudloperskeuken). Het enige dat jullie moeten meenemen is jullie
kookkunsten en €2.
VR 24/06: kampinschrijvingen (19u-21u)
ZA 25/06: kampinschrijvingen (18u-20u)
ZON 26/05: VRIJE ZONDAG. De leiding is aan het zweten boven hun
boeken en daarom zal er geen activiteit doorgaan. Geniet van jullie vrije
dag en brand zeker een kaarsje voor onze grote toetsen.
ZA 01/06: Kapoenen op verplaatsing! Vanavond zijn jullie allemaal
uitgenodigd om 18.30u bij leiding Yelena (Wandelpad 4, Pulderbos) thuis.
We doen een gezellige home-cinema-avond. Kom in je mooiste pyjama
en neem een kussen en dekentje mee om het extra gezellig te maken!
Kapoenen mogen om 20.30u weer worden opgehaald.

ZA 08/06: “Vrolijke, vrolijke, vrieeeeeeeenden!” Zijn jullie klaar voor het
vervolg van het fantastische kampvuurverhaal van leiding Axl? Of zijn
jullie benieuwd naar de vuurmaakkunsten van leiding Arthur? Kom het
ontdekken op de kampvuuravond met heel de scouts! (18u-20u)
ZON 16/06: Welness- en worstelactiviteit. Meer verklappen we niet.
Breng mee: handdoek, zwemkleren en reservekleren!
VR 21/06: bagagedrop (19u-21u)
ZA 22/06: bagagedrop (18u-20u)
ZON 23/06: Als laatste activiteit gaan we met de jongste takken naar de
buitenspeeltuin van het NETEPARK in Herentals! Jullie mogen jullie
kapoentjes afzetten aan de ingang om 14u en weer komen halen om 17u.
Ze mogen een koekje en een drankje meenemen.

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.

