Activiteitenboekje
3de patrouille
KLJ Vlezenbeek Jongens

Le Tour de France
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Woordje van de leiding
Beste leden van 3de patrouille,
Na een opwarmer tijdens het eerste semester is het nu
tijd voor het echte werk. We gaan ons deze maanden
klaar stomen om in juli scherp te staan voor de
Jaarlijkse Ronde van Frankrijk. Onze scouts lieten ons
weten dat deze dit jaar van 21 tot 31 juli op een
geheime locatie zal doorgaan.
Omdat we geen tijd te verliezen hebben zullen we er
meteen invliegen, het beloven zware maar zeer leuke
maanden te worden.
We trekken dit jaar met een elite team naar de tour dus
zet u beste been(tje) maar voor om tot deze selectie
van elite wielrenners te horen.

Leiding:
-Edward Pauwels
-Nicolas Close
-Thomas Azam
-Enzo Deneyer
-Arthur Warzee
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Februari

10/2:Casino
17/2:Lasershooten
24/2:Ronde Van
Vlezenbeek

Een goede basis is het begin van alles, met dit in het
achterhoofd gaan we tijdens dit semester er meteen stevig in
vliegen. Smeer jullie kuiten alvast maar in want het beloofd een
stevige maand te worden.
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Maart

3/3:Bos
17/3:Kampspelletjes
31/3:Escaperoom

Omdat in april ons eerste piek moment gepland staat
zullen we de trainingen deze maand nog wat opvoeren, op
deze manier moeten we in april niet onder doen voor de
mannen van 2de patrouille.
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April

14/4:Zeepkisten bouwen
16 tot 17/4: 2-daagse
28/4:Zeepkisten race

Na vele training is het nu tijd voor het echte werk,
zoals je kan zien gaan we deze maand zeepkisten bouwen.
Heb je thuis nog een stuur, wiel, of ander onderdeel
liggen? Breng deze dan zeker mee 14 april.
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Mei

06/5:
12/5:
19/5:
26/5:

Fiets en wandeltocht
Jeugdsportival
1 tegen allen
Special day

Na onze hoogte stage in april is het nu tijd om onze
snelle benen eens te laten zien op het jeugdsportival,
volgens bronnen diep in de organisatie zouden er al
heel wat chiro’s present getekend hebben.
Na een heel semester zwaar te trainen is het nu tijd
voor ons spetterend kamp, het moment van het jaar, dit
gaat door van 21 tot 31 juli. Verdere info volgt.
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