Maandlijst maart – april – mei – juni
Zondag 18 maart: Geen vergadering
Helaas, deze zondag is er geen vergadering, de leiding is namelijk op leidingsweekend. We
zien jullie graag volgende week terug!
Zondag 25 maart (14-17u): Lenteschoonmaak
De lente is eindelijk daar en dus is het tijd voor de grote
lenteschoonmaak! Haal jullie borstels, stofdoeken en dweilen al maar
boven, wij verwachten jullie van 14u – 17u aan de lokalen.
Zondag 1 april – zondag 15 april: Geen vergadering (wel promo)
Het is paasvakantie en dus geen vergadering :(
Hou wel jullie mail/facebook in de gaten, want we gaan van deze weken gebruik maken om
wat promo te voeren voor stockwood! Meer info hierover volgt nog.
Vrijdag 20 april – zondag 22 april: Stockwood
Dit is het weekend waar we al een heel scoutsjaar naar uitkijken, het is
Stockwood! Hier kunnen we jullie hulp een heel weekend vast en zeker gebruiken.
Meer info omtrent het weekend volgt nog via mail.

zondag 29 april: Geen vergadering
Tijd om uit te rusten na zo’n druk weekend van vorige week. Maar wees gerust, kan je ons
toch niet missen, voel je dan zeker meer dan welkom op het Pastafestijn. Dit gaat door op 27
en 28 april, hopelijk tot dan!
Zondag 6 mei: Verjaardagsfuif
…Happy birthday to you, happy birthday to you… Weeral tijd voor
feest, kom gerust mee feesten van 14u – 17u aan de lokalen!

Zondag 13 mei: Carelladag
Huh? Wat? Carelladag?
Nog nooit van gehoord? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen! We
kunnen jullie wel niet verzekeren wie er voor jullie zal staan!

Zondag 20 mei: Verken je dorp-vergadering
Ben jij een echte Denderleeuwexpert of loop je nog steeds verdwaald op
weg naar de lokalen? Wij willen alvast helpen jullie kennis over
Denderleeuw aan te sterken, afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u

Vrijdag 25 mei: Dropping
Nadat we jullie vorige week wegwijs hebben gemaakt in Denderleeuw, is het
nu aan jullie! Hopelijk hebben jullie vorige week de weg onthouden en
vinden jullie dus snel de weg terug naar de lokalen. Spanning verzekerd van
20u – 22u aan de lokalen.

Vrijdag 1 juni: Modevergadering
Haal jullie innerlijke beautyqueen maar boven, want vandaag is het aan jullie
om over onze catwalk te paraderen. Breng gerust een paar outfits, schmink etc.
mee en kom zkeer kijken naar onze heuse modeshow van 20u – 22u aan de
lokalen.

Vrijdag 15 juni: Frietjesvergadering
Frietjestijd! Als ideale examenontspanning gaan we samen frietjes gaan eten in de
frituur. Afspraak aan de lokalen van 19u – 21u.

Vrijdag 22 juni: Alles op wieltjes-vergadering
De naam van de vergadering spreekt voor zich… We verwachten jullie van
20u – 22u aan de lokalen met jullie favorietje wieltjes!

Vrijdag 29 juni: Cinema
Helaas, het is alweer tijd voor de allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar :(
Om het toch een iets leuker gebeuren te maken, gaan we samen naar de
cinema. Meer info volgt later nog via mail.
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