WELPEN (aan de macht!)
ZON 05/05 We zijn met alle leiding op ontspanningweekend. Geen
scouts dus voor jullie! Maar niet getreurd. Onze givers organiseren een
wandeling ten voordele voor hun scoutsreis naar Amerika. Kom met je
vrienden en familie wandelen dus 😉 (info onderaan)

ZON 12/05 Jullie zijn voor 1 activiteit van ons af en krijgen nieuwe
leidings voor 1 dag! LEIDINGSWISSEL. Pas op; vandaag starten we al om
13u aan de activiteit.

ZON 19/05 Hathi op een gocart, won-tholla op een bmx, skates voor Rikki
en voor Marala en Mang een tandem. Je kan het vast al raden; ALLES OP
WIELTJES ACTIVITITEIT. (Kom zeker want op het einde is er een verrassing
😉)

ZON 26/05 Alles in de activiteit draait rond Marala, Mang en Rikki-Tikki;
Meisjes dus! MEISJESACTIVITEIT! Ruil je scoutsbroek om voor een rok van
je zus/mama en kom verkleed als het mooiste meisje van de scouts.

ZAT 01/06 19u – 21u De zon zakt stilaan… de maan komt naar boven…
het wordt donker rond het lokaal… perfecte timing voor een INDOOR
KLAKKENBUIZEN GEVECHT!!!

ZAT 08/06 18u – 20u

‘Vrolijke vrolijke vrienden, vrolijke vrienden dat

zijn wij!’ Kom dit luidkeels meezingen rond het kampvuur!
KAMPVUURAVOND!

ZON 16/06 Maak je borst maar nat (of eerder je voeten??) want we doen
vandaag een BEKENTOCHT! Neem zeker een propere broek, droge kousen
en andere schoenen mee zodat je daarna weer droog naar huis kan.

ZON 23/06 Onze laatste activiteit al ☹

(stiekem in heel de
leidingsploeg aan het wenen) Maar we maken het een leuke afsluiter! We
gaan met z’n allen naar het NETEPARK! Samen met de andere takken
spelen we daar een hele namiddag. Jullie ouders mogen jullie afzetten
aan de ingang om 14u en terug komen halen om 17u. Wij als leiding
moedigen zeker carpooling aan! Neem zeker ook een drankje en een
koekje mee.

BELANGRIJK!! Aan alle welpjes die mee op kamp willen ;
VRIJ 24/05 19u – 21u Kampinschrijvingen
ZAT 25/05 18u – 20u Kampinschrijvingen
VRIJ 21/06 19u – 21u Bagagedrop
ZAT 22/06 18u – 20u Bagagedrop
Kan je geen één van de dagen komen maar wil je toch mee op kamp?
Stuur ons een mailtje (scoutspulle.welpen@gmail.com) of spreek ons
aan voor/na een activiteit.

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.

