Maandlijst Gidsen
januari – februari – maart
Vrijdag 11 januari: 3 koninginnen - 20 tot 22uur
Schraap jullie stemmen, want vandaag zingen we in de straten van
Denderleeuw om een centje bij te verdienen. Dus beste koninginnen,
neem je mooiste verkleedkledij mee, zo halen we hopelijk genoeg geld
op voor een luxe spa op kamp!

Vrijdag 18 januari: 3e jaars-vergadering - 20 tot 22uur
WAAAT? 3e jaars-vergadering? OOO JAA! ZIJT MAAR ZEKER! De
leiding zit midden in de examens, dus dachten we, waarom de derdejaars
geen spel laten maken? Haal jullie leiding-skills maar naar boven dames!
Top-entertainment verzekerd!

Zondag 27 januari: Klimaatmars Brussel
Omdat ons klimaat een actueel thema is en dit ook verwerkt zit in ons jaarthema
'Minder is Meer', trekken wij met de givers naar Brussel voor de klimaatmars.
Zondag 27 januari wordt er een Rise for Climat georganiseerd in Brussel. Dit is een
Burger- en Europese mars ter bescherming van het klimaat en de mensheid. Wij
zullen de wandeling meestappen om als scoutsgroep ons steentje bij te dragen.
De praktische info vinden jullie in jullie mailbox.

Zondag 3 februari: Beauty and the Beast – 14 tot 17uur
Kom erbij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij! Vandaag aan de lokalen
gaan we ons in de Disney-wereld wanen. Ben jij Belle of het Beest? Heb
je al zin als je dit leest? Kom dan naar het kasteel van het mooie
Denderleeul. (Denderleeuw rijmt niet echt… 😊) We spreken af aan de
lokalen met de fiets!

Zondag 10 februari: Reis ronde de wereld in 3 uur. – 14 tot 17uur
Volgens Jules Verne zou het lukken in 80 dagen, maar ik ben er zeker van
dat jullie dit in 3 uur kunnen. We vertrekken in Denderleeuw en 3 uur later
zijn we terug. Hopelijk.

Zondag 17 februari: Happy Singles! 14 tot 17uur
F*ck al die cadeautjes voor Valentijn. Hier doen we niet aan mee. Single en
ready to mingle ja! Wie blijft het langst happy single en wie valt in de armen
van de charmante verleiders?

Zondag 24 februari: Stadsspel – 14 tot 17uur.
X is de op één na grootste stad in de Belgische provincie OostVlaanderen. De stad telt ruim 85.000 inwoners (2018). X staat
vooral
bekend
om
zijn carnaval. Sint-Maarten is
de patroonheilige van de stad. X is gelegen aan de rivier de Dender.
We trekken er op uit om de straten van deze stad onveilig te maken.
Ze zullen de gidsen van scouts Denderleeuw niet snel vergeten! Kom
zeker MET DE FIETS naar de lokalen, we rijden samen naar daar.

Zondag 3 maart: Fort Boyard – 14 tot 17uur.
Het is een programma van heel lang geleden, maar wie weet kennen jullie
het nog? Teamwork is een must deze vergadering. Als je elkaar niet
vertrouwd zal deze vergadering zeer zwaar worden!

Zondag 10 maart: Geen vergadering
Jammer maar helaas, vandaag geen vergadering. De leiding trekt er op uit!
We zien jullie heeeeel graag volgende week terug!!

Bisou bisou bisou en scoutieve linker
Elien, Morgan en Benthe
AJAA! Neem je agenda. Hieronder nog een aantal belangrijke data om zeker niet te missen!
- Stockwood-weekend: 25 en 26 april
- Pastafestijn: 3 en 4 mei
- Groot kamp in Han-sur-Lesse: 20 tot 30 juli

