Maandlijst Jonggidsen maart-mei
Zondag 3/03/2019
14:00 – 17:00
We mogen dan nieuwe lokalen krijgen daarom moeten we onze oude nog
niet verwaarlozen. Daarom gaan we onze beste verfkwasten boven halen
en geven we onze lokalen nog is een nieuw kleurtje

Zondag 10/03/2019
GEEN VERGADERING
Sorry jullie moeten ons een weekje missen want jullie lieve leiding is weg op
leidingsweekend.
Zondag 17/03/2019
14:00-17:00
Knutselen wat? Waar? Wanneer? Op de scouts natuurlijk deze zondag, de
hele namiddag jeeeeeeeeeeeej.

Zondag 24/03/2019
14:00-17:00
*tutututuduuuuuu* my name is Bryan, Bryan Bond.
Vandaag geeft de super spion Bryan Bond ons wat tips en tricks om
betere spionnen te worden.

Zondag 31/03/2019
14:00-17:00
Het wordt dringend tijd dat we ons een beetje voorbereiden op het beste
gedeelte van de zomervakantie. Daarmee gaan we onze technieken eens
bijschaven!!!!

6/04/2019 tot 9/04/2019
LENTEKAMP
De bloemen bloeien, de kinderen spelen, de zon schijnt! Het is lente! Maak
het mee op ons geweldig lentekamp in Kieldrecht! Meer info vind je op de
kampbrief!
Zondag 14/04/2019
GEEN VERGADERING
Jammer, jammer, jammer, maar helaas… Deze week is het geen
vergadering. We rusten nog een weekje uit van ons geweldig lentekamp.
Vrijdag 21/04/2019
19:00-21:00
Na een eerste geslaagde kook-vergadering gaan we nu de wereld van de
nagerechten in! Wie zal er de epic bake-off winnen?!?!?

26/04-27/04
STOCKWOOD
Stockwood het beste festival van het jaar is er weer! En deze keer volgens
een nieuw concept *wauw*. Iedereen is welkom om eens een kijkje te
nemen wat de givers er dit jaar van gemaakt hebben!
Zondag 28/04/2019
14:00-17:00
Samson, Samson, … lieve hond! Wat zingen ze eigenlijk in dit liedje van
Samson en Gert? Kom het te weten op de Studio 100-vergadering deze
zondag en beleef samen met ons je kindertijd opnieuw!

3/05-4/05
PASTAFESTIJN
Het is weer de tijd van het jaar voor het beste pastafestijn van het hele land!
Allemaal welkom om lekker te komen smullen en de bouw van onze
nieuwe lokalen te steunen!

Zondag 5/05/2019
14:00-17:00
De jins komen op bezoek en hebben een hele namiddag van plezier voor
jullie voorbereid!!! Benieuw wat ze voor jullie in petto hebben?
Zondag 12/05/2019
14:00-17:00
Vandaag krijgen jullie eens nieuwe leiding, dus we kunnen nu niet zeggen
wat jullie gaan doen vandaag. Hopelijk wordt het leuk!
Zondag 19/05/2019
14:00-17:00
Wie is de slimste jonggids van Denderleeuw? Kom het te weten deze
zondag! Begin alvast maar te studeren dat je je beste beentje voor kan
zetten voor onze geweldige quiz!

Zondag 26/05/2019
14:00-17:00
Ben jij de nieuwe Nina Derwael? Of toch liever Eden Hazard? Je zal
je deze zondag kunnen bewijzen in alle sporten die je maar kan
bedenken!!

Als je niet kan komen gelieve zeker te verwittigen via
jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be of stuur ons een smsje!
Lisa: 0470 05 95 55
Sebastian: 0478 96 95 78
Bryan: 0499 81 99 69
Jade: 0479 04 37 56
Rens: 0471 42 29 11
Stevige linker, de jonggidsenleiding

