Maandbrief
Mei - juni
7 mei - KaKaWe
vergadering
Tijd om ons nog eens uit te
leven als echte kapoentjes!
Klassiekers als Dikke
Bertha, verstoppertje en
tikkertje zullen zeker niet
ontbreken! Van 14u tot
17u op de Scouts.

21 mei - Genderswap
Vanaf vandaag gaan de
vergaderingen weer 's
avonds door! Deze
zaterdagavond tonen we
dat we Gidsen met ballen
zijn. Kom verkleed als een
echte vent naar de Scouts.
Van 19u30 - 21u30.

14 mei - Givercarwash
Vandaag verdienen we nog
wat extra centjes voor ons
kamp. Samen met de lieve
Verkenners houden we
een carwash van 10u tot
17u op de markt. We
spreken af aan de KSA.
Vergeet je middageten
niet!

27 mei - Dorpsspel
Er zijn terroristen
gesignaleerd in het
prachtige Zele. Ontmantel
de bommen mee van
19u30 tot 21u30 in het
hartje van ZeleCity. We
spreken af aan de Dekenij.
RED ZELE!!!

3 juni - Filmavond
Tijd om eens goed te
ontspannen tussen de
examens door Neem zeker
iets mee om te eten en
drinken. Chillkledij,
dekentjes en kussens zijn
toegestaan! Van 19u30 21u30 in ons gidsenheem.

17 juni - Waterspelletjes
We rekenen op goed weer
vanavond! Neem gerust
waterpistolen en
ballonnen mee. Een
handdoek en droge kledij
kunnen ook zeker van pas
komen. We voorzien een
alternatief bij slecht weer.
Van 19u30-21u30 op de
scouts!

10 juni - Tomatino
Kom van achter je bureau
en leef je nog eens goed
uit! Doe kledij aan die
zeker vuil mag worden en
pak reservekledij en een
handdoek mee. Van 19u30
tot 21u30 op de scouts!

24 juni - BBQ
We sluiten ons jaar weer af
met een gezellige BBQ!
Neem zelf je eigen vleesjes
mee om te chappen.
We spreken terug af vanaf
19u30 op de scouts. Om
21u30 nemen we afscheid
van elkaar! :( (Maar we zien
jullie snel weer terug!!)

Een stevige
linker,

Amusante Collie, Flamboyante Walrus,
Rooskleurige Albatros & Blijmoedige antilope

