Maart
Vrijdag 4 maart:
De Jin organiseert een fuif in de lokalen! Kom lekker je benen los dansen van
19u tot 21u. Als je iets wil eten of drinken neem je best wat zakgeld mee. Tot
dan!!!!

Zaterdag 5 maart:
Taartenverkoop!!!!
Taarten bestellen kan via google forms tot 28 februairi.
Op 5 maart zijn de taarten op te halen aan de lokalen
tussen 10u en 18u.
https://forms.gle/JtpjD8opBGqyEKvB9

Zondag 13 maart:
Vandaag spelen we een gezelschapsspel maar dan in real life! Welk
gezelschapsspel het is blijft een verassing. Je doet best schoenen aan die tegen
wat viezigheid kunnen. Jullie worden verwacht van 14u tot 18u aan de lokalen.
(misschien een hint)

Vrijdag 18 tot zondag 20 maart:
!!!!!!!!!!BELOFTEWEEKEND!!!!!!!!!!
Meer info hierover volgt nog. Hou zeker de whatsapp groep en je e-mail in de
gaten!
Thema: Schotland

Zaterdag 26 maart:
Na zo lang wachten dankzij onze vriend COVID-19, kunnen we eindelijk
carnaval vieren! We gaan dus naar de kermis!! De eerste attractie zal betaald
worden door de scouts. Voor de andere attracties neem je best max 15 euro
mee. We verzamelen aan de lokalen van 18u30 tot 21u.
Wij raden aan van thuis te eten voor of na de vergadering zodat jullie niet
moeten overgeven op de attracties.

Feestelijke groetjes van jullie leiding:
Jochen, Lukas, Anke en Mats

Beste ouders, De scoutswerking in Halle bestaat dit jaar 80 jaar en dat laten we niet
ongemerkt voorbij gaan. Zetten jullie alvast zaterdag 16 april 2022 in jullie agenda? Samen
met onze vzw organiseren wij een scouteske dag voor jong & oud! Er zal een activiteit zijn
voor alle actieve leden van scouts Sint-Rochus, Scouts Halle en Akabe Joepie Halle, gevolgd
door een gezellige eetgelegenheid én later op de avond kunnen jullie jullie dansbenen boven
halen! We houden jullie nog even in spanning, meer info volgt later. Hopelijk zijn jullie erbij!

