Maandbrief
April-Mei
Hey how let’s go!!

7 april
Iedereen weet wat er te doen is vandaag!! Maar voor iedereen die onder een steen leeft zoals Patrick zal
ik het nog eens verduidelijken. Het zijn Duikersfeesten! Kom zeker eens kijken voor de geweldige
wandeling en het oooo zo legendarische kubb-toernooi. En naar eigen ervaring kunnen we de lekkere
barbecue ook zeker aanraden! Tot dan 😊

14 april
Door het organiseren van onze jaarlijkse scoutsfuif gaat de scouts vandaag een uurtje vroeger van start.
We zien je aanrennen van 1-4uur voor een mega-awesome bosspel! Dus trek zeker je stevige schoenen
aan.

20-22 april:
Kempekuren!!!! Het graafste weekend van het jaar staat voor de deur. Om naar dit geweldige weekend te
gaan spreken we om kwart na 6 aan de parking van de Carrefour (aan de ring).

28 april
Deze week gaan we helemaal los en gaan we de gekste dingen proberen en testen en experimenteren
en… You get the point 😉 Deze week van 2 tot 5 uur Jackass/Mythbusters vergadering op onze ooo zo
mooie Duiker.

5 mei
Tijd om ons goed hart eens te tonen als scouting zijnde. Vandaag gaan we voor het goede doel eens onze
handen uit onze mouwen te steken. We zien je graag goedgemutst van 10 tot 5 uur met de fiets op den
duiker.

12 mei
Haal je safari-hoed en verrekijker al maar boven we spelen vandaag namelijk een kolonistenspel !!! 2 tot
5 op den duiker.

19 mei
Deze week is zelfs voor ons een verrassing, lekker spannend vandaag van 2 tot 5 op den duiker voor een
zalige Jinstage.

26 mei
We sluiten dit geweldige jaar af met een super grave coole vergadering namelijk Kook/Vlottentocht van
10 tot 5 op den duiker. :D
Hou ons op de hoogte van al wat er in jullie leven speelt door een mailtje te sturen naar
jonggivers@souts-sint-michiel.be of door ons te bellen.
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