Dag schatjes van patatjes!
Bloemetjes komen stilaan tevoorschijn, vogels keren terug uit hun wintertrek, we weten allemaal
wat dat betekent, de lente komt eraan! Een nieuw seizoen betekent natuurlijk ook een nieuwe
maandbrief en daar heeft jullie liefste leiding gelukkig ook aan gedacht.
07/04
Deze datum staat natuurlijk al enkele weken in fluo aangeduid in jullie agenda, want vandaag zijn het
de duikersfeesten!! Vanaf 14u ben je welkom op den Duiker voor het Kubbtoernooi (dat helaas al vol
zit) of de wandeling, waarna je kan genieten van een lekkere BBQ (waar je je nog wel voor kan
inschrijven). Om 19u beginnen de sketches, dus zorg ervoor dat je er dan zeker bij bent! Daarna kan
je nog tot de vroege uurtjes (of de iets minder vroege uurtjes) chillen rond het kampvuur.
14/04
We spreken vandaag af van 14u tot 17u op den Duiker om samen eens te brainstormen over een
financiële actie. Neem je brains dus zeker mee zodat we uit alle leuke ideeën een goed concept
kunnen uitdenken om een extra zakcentje te verdienen. Maar iedereen weet dat er bij een
traditionele brainstormsessie natuurlijk meer komt kijken dan alleen wat nadenken. Daarom spelen
we ook Highland games deze zaterdag! Maar dat is nog niet alles, vanaf 21u zijn jullie namelijk
uitgenodigd voor het vetste feestje van Turnhout evaaah, onze FUTUR WILD NIGHT! Dit jaar hebben
we het geheel in een piratenthema gestoken, kom dus zeker jullie dansmoves eens tonen in de futur.
20-22/04
Dit weekend gaan we op Kempekuren, hier zijn jullie normaal gezien reeds voor ingeschreven. We
spreken vrijdagavond om 18u30 af aan de Carrefour op de ring met de fiets, verdere informatie
i.v.m. het weekend volgt nog.
28/04
Schuilt er stiekem een typische ‘’girly-girl” heel diep in jou? Wel, dat is dan ideaal, want vandaag zal
jij je dan volledig kunnen laten gaan! Deze zaterdag hebben we meisjesvergadering van 14u tot 17u
op den Duiker, we verwachten jullie natuurlijk in jullie vrouwelijkste outfit.
05/05
Vandaag steken we de handen uit de mouwen en zetten we ons in voor het goede doel. Waar we
deze zaterdag ons steentje bijdragen (figuurlijk), gaan we nog niet verklappen. Wat we al wel kunnen
zeggen, is dat we afspreken van 10u tot 17u met de fiets op den duiker
Als je nog vragen of opmerkingen, hebt kan je ons altijd ‘een belleke’ geven of een mailtje sturen
naar givers@scouts-sint-michiel.be.
Wolf: 0493 18 45 52
Hanne: 0487 47 13 14
Nele: 0471 48 80 91

