MAANDLIJST
Februari - Maart
ZONDAG 4 Februari ( 14u – 17u ): Draken-trainer vergadering!
Er zijn in het bos 3 enorme drakeneieren gevonden! Maar de eieren zijn
gestolen door 3 verschillende maffiafamilies… Welke familie kan zijn draak
de sterkste aanvallen aanleren en wordt zo de machtigste familie van
Denderleeuw?

ZONDAG 11 Februari ( 11u – 13:30u): Kookvergadering!
Zoals jullie wellicht allemaal weten is het binnenkort valentijn, daarom dat
wij deze dag gaan gebruiken om jullie kooktalenten aan te scherpen!
Zodat jullie op valentijnsdag allemaal het mooiste meisje kunnen versieren
met jullie kookkunsten!

ZONDAG 18 Februari ( 14u – 17u ): Fitnessvergadering!
Dankzij onze vorige kookvergadering hebben jullie zonder twijfel al een
goede indruk gemaakt op dat ene meisje op valentijn. Vandaag gaan wij
intensief trainen zodat jullie allemaal als echte spierbundels naar school
kunnen gaan!

ZONDAG 25 Februari ( 14u – 17u ):Back to the past vergadering!
De leiding heeft een heuse teletijdsmachine in elkaar geknutseld, om eens
echte dinosaurussen te kunnen zien. Maar de leiding is verdwaald geraakt
in het grote oerwoud en wordt achterna gezeten door gevaarlijke dino’s.
Kom jij mee om die veel te grote salamanders een lesje leren en om de
leiding te redden?

ZATERDAG 3 Maart ( 18u – 20u ): Carnavalbal!
Gaan Vandaag gaan wij lekker feesten met de kabouters dus trek jullie
beste danschoenen aan en kom zeker in jullie mooiste verkleedkledij!

ZONDAG 11 Maart (14u - 17u): Superhelden vergadering!
Heb jij ook altijd al superman of batman willen zijn?
Denk dan maar eens na over een coole superhelden naam en bereid je al
maar voor want vandaag gaan wij de wereld redden van al wat slecht is!

ZONDAG 18 Maart: Geen vergadering!
De leiding is weg op weekend, dus dit weekend is er jammer genoeg geen
scouts, maar geen nood want volgende week zijn we terug!

ZONDAG 25 Maart (14u – 17u): De rode doos vergadering…
Wat is de rode doos, waarom is ze hier, wie of wat zit er in, waarom is de
doos rood?
Een heleboel vragen maar geen antwoorden.
Zijn jullie slim genoeg om het mysterie rond de doos op te lossen?
Kom dan zeker langs want we kunnen alle hulp gebruiken!

Scoutieve linker van jullie leiding,
Akela, Baloe, Rikki-Tikki-Tavi, Raksha en Bagheera

Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan u steeds een mailtje sturen
naar :
welpen@scoutsdenderleeuw.be
U kan ons ook steeds bereiken via gsm:
Akela (Tijl De Blander) : 0499/751308
Baloe (Maxime Carella) : 0479/703286
Rikki-Tikki-Tavi (Jochen Meysmans) : 0476/781865

Raksha (Kyra Lissens) : 0479/626367
Bagheera (Lowie Couck) : 0473/628063

