Maandbrief
April-mei

16/04:

Morgen is het zo ver, dan is het eindelijk Pasen. Om jullie daarop voor te bereiden spelen wij van 14u
tot 17u het grote paasspel op den Duiker.

23-24/04:
JEEEJ! Het is nog eens weekend. En niet zomaar een weekend, samen met andere scoutsen hebben
we kawellenweekend in Ketnet-thema. Het weekend gaat door van zaterdag 9.30u tot en met
zondag 12u op het domein Esberg, Hoekeinde 74 in Merksplas.

30/04:
Het weer begint beter te worden, de kogels suizen langs je oren en hier en daar hoor je een inslag
van een bom. De wolven-bataljon wordt gedropt op de konijnenberg om de streek te beveiligen. Zorg
dat je goed gecamoufleerd bent of het kan wel eens nefaste gevolgen hebben want vandaag spelen
we het grote Call of duty-spel. We verwachten jullie op het drop point op de konijnenberg in
Vosselaar van 14u tot 17u.

07/05:

Het is zover. Vandaag kunnen jullie bewijzen dat jullie de sterkste wolven van de Kempen zijn. Dat
gaan jullie doen in de wolvenbattle tegen de wolven van Vosselaar. Die gaat doorgaan van 14u tot
17u op den Duiker.

14/05:
Tijdens deze vergadering zal je je vertrouwde leidingsploeg moeten missen, want het is namelijk
leidingsswitch. Kom te weten wie je leiding is van 14u tot 17u op den Duiker.

20/05:
Vandaag gaan we naar TurnOutdoor, een event op de Grote Markt met allemaal leuke activiteiten.
Jullie zijn welkom van 18u tot 21u op de Grote Markt.
Neem ook € 3 mee voor de inkom.

27/05:
Het is FILMAVOND. Vanavond bouwen we den Duiker om tot onze eigen cinema. Neem gerust een
dekentje of slaapzak mee, want wij verwachten jullie van 19u tot 22u op den Duiker.
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