LEEUWKES ASTENE
Elaba leeuwkes, het weekend komt snel dichtbij dus vergeet zeker geen mailtje te
sturen om jullie in te schrijven! We hebben ook nog enkele leuke rondes voorbereid,
dus we hopen dat jullie zoals altijd met veel aanwezig zullen zijn!
VELE GROETJES
Jullie ruimteleiders:
Emma, Victor, Rune, Jelle en Luna

24 maart- 13u30 tot 17u

- Speelpark

Dit weekend is er geen ronde op zaterdag,
maar wel een leuk speelpark op zondag. Dit
gaat door in het Kaandelpark (achter de
parking van de carrefour). Hier zullen tal
van standjes staan van verschillende
jeugdbewegingen om jullie een plezierige
namiddag te bezorgen! Breng ons zeker
eens een bezoekje.
En voor degene die nog niet overtuigd zijn:
er zullen stempelkaarten aanwezig zijn en
bij een volle kaart kunnen jullie een leuke
verrassing gaan afhalen!

29-31 maart - WEEKEND

Woepwoep, we vertrekken op een
megazaligsuperduperleuk weekend!!
Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig want
het wordt een weekend om nooit te
vergeten :) Jullie hebben hierover al wat
informatie gekregen en binnenkort mogen
jullie nog een mailtje verwachten met alle
nodige informatie!

6 april - 14u tot 17u - Las Vegas
Nadat jullie een ongetwijfeld spetterend
weekend achter de rug hebben, vliegen we
er terug in aan Las Vegas. Het is weeral
een tijdje geleden dat jullie hier geweest zijn
en er is intussen van alles gebeurd! Er is
volledige wanorde gecreëerd en we zullen
dus even alle handen moeten in elkaar
slaan om de orde terug op zaken te krijgen.
Helpen jullie mee?

13 april - 14u tot 17u - Las Vegas
Er is weer redelijk veel gebeurd waardoor er
een aantal belangrijke plannen verloren zijn
gegaan, het is nogal een warboel, helpen
jullie onze verloren spullen terug te vinden?
We hebben jullie hulp nodig!
20 april - 14u tot 17u - Las Vegas
Pasen betekent mooie kleren op zondag.
De zaterdag is het echter tijd om nog eens
helemaal het zwijntje uit te hangen. Deze
ronde wordt een voorbereiding om als
waardige astronaut af te studeren. Wij
verwachten jullie aan Las Vegas om de
zwaarste proeven van jullie leven te
overleven. En bij die proeven kan je wel
eens vuil worden … Vergeet dus niet om
kleren aan te doen die vuil mogen
worden!

