Maandlijst
September – Oktober
Overgangsweekend 15-17 september
We starten meteen met ons wereldberoemde, alombekende, universumrijke
overgangsweekend. Dit gaat opnieuw door in de Pinte van vrijdagavond 14 tot
zondagmiddag 16 september. We verwachten jullie talrijk om afscheid te nemen van
de oude gidsen en de nieuwe te verwelkomen! Meer info, zie de brief.

Startdag: zaterdag 22 september, 14-17uur
Onze allerlaatste startdag aan de
huidige lokalen. Weenween! We
maken er een spetterende namiddag
van met een extreem dorpsspel. Voor
en na onze vergadering zijn jullie
ook welkom om de andere activiteiten
te ontdekken. Lees zeker de flyer en
volg het Facebook-evenement.

Zondag 30 september, 14-17 uur
Vandaag op de planning staat iets dat zeker en vast in de wieg
gelegd is voor jullie. Het zit jullie hopelijk al goed in de
vingers en dan vooral in de duimen. Zet je beste filter op en ga
voor die snapstreak, want vandaag spelen we het grote
snapchatspel! We zien jullie van 14 tot 17 uur aan de lokalen.

Zondag 7 oktober, 14-17 uur
Het eerste weekend van oktober. Het bekendste weekend van onze buurtgemeente.
Het grote kermisweekend van Liedekerke. Blauwe plekken door de botsauto’s,
omgekeerde maag door de Twister en lekker shaken in de Popcorn. Vandaag beleven
we dit gigantisch evenement zoals een echte Liedekerkenaar, door naar de kermis te
gaan. Afspraak om 14 uur aan de lokalen met de fiets.

Zondag 14 oktober, 14-17 uur
I’m a Barbie girl in a Barbie world… Niemand die
deze zin kan lezen zonder ze te zingen. Het is dan ook
tijd om het liedje vanbuiten te leren. Het zal zeker van
pas
komen
op
onze
fluosuikerspinroze
Barbievergadering! Denk roze, van pastel tot fluostift,
blond haar en gemanicuurde nagels. Hoe meer, hoe
beter!

Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Geen vergadering vandaag, maar wel
een herinnering aan de Dag van de
Jeugdbeweging. Dé dag waarop jullie
de scouts mogen vertegenwoordigen door
met je uniform naar school te gaan.
Daarnaast biedt Denderleeuw jullie ook
een lekker ontbijtje aan op het grasveld
aan het gemeentehuis. Meer info sturen
we jullie later nog!

Zondag 21 oktober: GEEN vergadering
Geen vergadering vandaag. De leiding trekt er samen een weekendje op uit. Geniet
van jullie vrije namiddag en tot volgende week!

Takweekend 26-28
Ons fameuze takweekend gaat dit jaar weer door met alle Givers tezamen. Waar
we heen gaan houden we voor jullie nog even geheim, spannend! Kleine tip: er
zullen minstens 2 wielen aan te pas komen. Meer info volgt in de weekendbrief.

Verwittig steeds als je er niet bij kan zijn!
Als er vragen zijn kan ons steeds bereiken via mail: gidsen@scoutsdenderleeuw.be
of via gsm:
Elien Triest: 0487/19.89.92
Benthe Waegeman: 0499/74.46.29
Morgan De Rocker: 0494/14.10.66

Stevige linker, de gidsenleiding

