Skoetteke Maart-April
13 maart
STRIKE!!!! Om jullie wat te ontstressen van die zware studies voor die
paasexamens gaan we vandaag bowlen!! Dit gaat door van 14 uur tot 17
uur aan de A2 te Holsbeek (Pleinstraat 53) .
Gelieve een mailtje te sturen naar jonggivers@scoutswezemaal.be om te
laten weten als je mee gaat! (Zo weten wij hoeveel banen er
gereserveerd moeten worden)
Gelieve ook 2 euro mee te nemen om de kelen te smeren nadat je een
strike hebt gesmeten!

20 maart
Vandaag gaan we onze beste kookkunsten bovenhalen om à la Jeroen
Meus een gerecht klaar te maken! Mis dit eetfestijn zeker niet!
Gelieve ook 5 euro mee te nemen.

27 maart
Wanneer de paasbloemen bloeien en de zon begint te schijnen, laten wij
jullie de kans om deze prachtige dag bij de familie/vrienden te vieren!
Prettig PASEN!

2-3 april
TECHNIEKENWEEKEND!
We spreken af om 10 uur op de scouts om meteen te beginnen met jullie
techniek bij te schaven. Zorg dat je zeker aanwezig bent op deze dag
want anders geraakt onze chill-out op kamp nooit opgezet. Vergeet om
een mail te sturen naar jonggivers@scoutswezemaal.be, om ons te laten
weten of je aanwezig zult zijn.
Wat breng je mee:
- Slaapgerief (ook matje want het kan zijn dat jullie in tenten gaan
slapen)
- Eetgerief (+ aardappelmesje, handdoek)
- (warme) Kleren
- 15 euro
- Goede schoenen (want we gaan werken!)
- Goed humeur

10 april
Wij zoeken een schat, wij zoeken een schat, …(om 14 uur op de scouts)

17 april
BOYS and GIRLS, vandaag is het jongens<>meisjes vergadering! Dus
wees voorbereid op een clash tussen de geslachten.
Meisjes bereidt jullie voor op een ware singstar battle.
Jongens bereidt jullie voor op de meest epische vergadering waar jullie
beslissen!

24 april
Om te bekomen van de Boys and Girls vergadering gaan we vandaag bij
de paters spelen!

Lore - Olly - Leïto - Strumane

