Liefste gidsen
Nadat jullie de scouts zooo lang hebben moeten missen, staat er weer
een nieuw scoutsjaar voor de deur! En bij een nieuw scoutsjaar hoort
natuurlijk ook nieuwe leiding en een nieuw spiespunt.
We zullen beginnen met het voorstellen van de Kooks & Pogues van
Waasmunsters OBX aka Outerbanks:

13/09 Overgang 14u-17u
Omwille van Corona mag de Woeling helaas niet doorgaan :(((( maar
niet getreurd want de overgang gaat wel door! Al direct een kans voor
de eerstejaars om te tonen dat ze even goede zwem/duik- en
slingerskills hebben als John B! We laten het exacte uur nog weten. Be
there or be

20/09 Bosspel 14u-17u
Vandaag verkennen we de swamps van de Waasmunsterse bossen.
Zorg dat je klaar bent voor wilde achtervolgingen en confrontaties
Kooks & Pogue style!

27/09 Teambuilding 14u-17
Teambuildingggg! Kom zeker af want vandaag gaan jullie dik bonden
met mede-gidsen.

04/10 Woudloperskeuken 10u-14u
Vuurtje stoken, eten maken en genieten wat wil een mens nog meer.
Standaard WAP’je of iets creatievers, alles mag en alles kan! Vergeet
jullie ingrediënten niet!!!

11/10 Themaspel 14u-17u
Vandaag doen we Kooks vs. Pogues! Kies een kant en verkleed je zo
goed mogelijk.

16-18/10 Weekend
JOEHOEEE het eerste weekend staat al voor de deur! Meer info
volgt…
Wij hebben er al keiveeel zin in!

25/10 14u-17u Verrassing
Vandaag spelen we een spel met maar één doel: Om ter vetste
chillspot voor de Pogues bouwen!
Meer gaan we nog niet verklappen…
PS: Nee, tis geen technieken xxx

Belangrijke data:
12-13/09: ‘Woeling in a box’ Afhalen woelingpaketten
10/10: Spaghettiavond
COMING SOON: Scouts Waasmunsters eigen biertje ‘Wasen Das’

Hierbij zit het eerste spiespunt erop. We hebben er super veel zin
in!!! See u sooooon!!!!!
Mocht er iets zijn of als je een vraag hebt, mag je altijd een mailtje
sturen naar gidsen@scoutswaasmunster.be of bellen naar
onderstaande nummers.

Een stevige linker,
Charlotte: 0475 43 00 00
Emelie: 0470 32 53 02
Aline: 0471 38 88 40
Lies: 0476 09 33 94
Vaast: 0486 71 94 48
Ward: 0491 55 48 35

PS: Laat zeker iets weten op één van bovenstaande nummers als je
niet kan komen!

