Dag aller, aller, aller beste deugies. Hier is hij weer, de nieuwe maandbrief. Willen jullie graag weten
wat de leiding voor jullie in petto heeft van april tot juni? Lees dan snel verder en kom te weten wat
jullie te wachten staat!

9 april: Eindelijk is het zover, na twee online edities kunnen de duikersfeesten weer doorgaan! Het is
geen vergadering vandaag maar jullie zijn uiteraard welkom om gezellig iets te komen eten en
drinken rond het kampvuur. Hopelijk hebben de deugnieten die komen geen plankenkoorts want
traditiegewijs zullen we ook weer een sketchke doen!

16 april: Morgen is het zover, dan is het eindelijk Pasen! En om jullie al wat voor te berijden heeft de
leiding vandaag een paasspel in elkaar gestoken. Hier kunnen jullie bewijzen dat jullie echte
speurneuzen zijn. Jullie kunsttalent zal vandaag ook op de proef gesteld worden!

30 april: De lente is al even bezig en de zomer komt eraan. Vandaar dat we vandaag eens lekker in
het zonnetje gaan zitten en onze kooktalenten boven halen! De leiding zal het eten voorzien neem
hier wel 3€ voor mee. We spreken af op den duiker om 10 uur. Om 2 uur sluiten we af met een volle
buik!

14 mei: Vandaag gaan we eens iets speciaals doen. We gaan namelijk leidngsswitch doen! Zijn jullie
benieuwd wie vandaag jullie nieuwe leiding wordt en wat voor spel ze voorbereid hebben? Kom dan
zeker van 2 tot 5 naar den duiker!

Vrijdag 27 mei: Vandaag is het een ander soort vergadering. Trek hiervoor jullie chiqueste kleren
maar aan en zorg dat je thuis je pokerface al wat geoefend hebt want het is casinoavond! Hiervoor
spreken we vrijdag van 19 uur tot 22 uur af op den duiker!

11 juni: Gééééf ACHT! Jaja je raad het goed, vandaag is het paracommando. Trek jullie legerkostuum
maar aan en wees erop voorbereid dat je goed vuil zult worden! We zullen vandaag eens kijken wie
er het beste parcours kan afleggen, kan paraderen en commando’s kan opvolgen. Hiervoor zijn jullie
van 2 tot 5 welkom op den duiker!

Voor vragen, weetjes of een goei mop kunnen jullie ons altijd bereiken op:
Timo: 0486632512
Pieter: 0478533145
Lidemij: 0494052833
Of op het mailadres: deugnieten@scouts-sint-michiel.be

