Zondag 28 maart

Jin ’03

10u-13u & 14u-17u

Jullie kans om eens op Celine van het bekende vloggersduo
Cemi te gaan zitten is helaas verkeken. Er gaat in Plopsaland
namelijk toch geen attractie naar haar vernoemd worden. Op
naar Walibi dan maar zodat we ons verrassingsspel kunnen
spelen op de Dalton Terror!

Zondag 4 april

disstrack

10u-13u & 14u-17u

Ik wil van een hooptie naar een benz gaan!
Mn hande jeuke, we gaan binnenkort iets eng slaan
Sombeke denkt da zij nu de manne zijn
Er moet ier dringend iets gebeuren aan die fucking schijn
Alleen 't gedacht dat die manne hier me verder kunne
Verkenners das echt tlaatste toch da we die flikkers gaan gunne
Deze zondag, allemaal opt terrein
Het enige dak nog zeggen wil: we maken die manne klein
Oefen jullie nederlandse rap skills tot jullie er bij neer vallen. Manne,
vandaag pakken we scouts sombeke terug. fr
Shoutout naar Rotjoch
goat

Zondag 11 april

Pimp my ride

10u-13u & 14u-17u

Jow boyz! Vandaag ist de bedoeling dat we jullie bikes zo vet pimpen dat
Bobbejaanland aan ons vraagt of ze die mogen gebruiken voor hun nieuwste
attractie, de Fury!!! 106 km/u lets get it Kom dus zeker allemaal met de
fiets!!

Zondag 18 april

woudloperskeuken

10u-14u

Van al die wilde ritten op de gekste attracties krijgt ge natuurlijk wel eens een hongerke.
Iedereen weet natuurlijk dat eten in een pretpark mega overpriced is dus daarom nemen
we zoals echte scoutsen gewoon ons eigen eten mee. Deze week ist nog eens
woudloperskeuken, haal jullie kookskills dus maar boven en impress ons met jullie beste
receptjes.

Zondag 25 april dorpspel

10u-13u & 14u-17u

Vandaag gaan we echte artiesten zijn in ons pretpark! We zijn
niet vies van een beetje verf of graffiti zoals we al hebben
kunnen zien in de Pimp My Ride vergadering. Nu gaan we een
iets actievere kant op van ons kunstenaarsleven. We spelen
dan ook het grote en gloednieuwe graffitispel dus zeker
komen!

Vergeet niet de spreadsheet in te vullen vóór
vrijdagavond 20u!
Jullie kunnen ons altijd bereiken via:

verkenners@scoutswaasmunster.be
Kerim: +32 471 91 67 44
Simon: +32 474 09 49 30
Emile: +32 471 47 79 20
Eva: +32 478 28 62 87
Jesse: +32 468 29 91 66
Arthur: +32 498 52 72 94

