Maandlijst mei – juni

Vrijdag 24 mei
19u-21u – Lokalen
Oh nee… Vandaag brandt het in Londen!
Wie heeft dit veroorzaakt? Was het
opzettelijk?
Haal je vergrootglas maar boven want
vandaag lossen wij een misdaad op. Of
ben jij misschien degene die misdaden
pleegt? Benieuwd wie de strijd tussen
detectiven en misdadigers zal winnen?
Kom dan zeker naar de vergadering!

Vrijdag 31 mei
19u-21u – Lokalen
Het is middernacht en de volle maan schijnt.
Zien we daar hoektanden schitteren? Zouden
Nyah en August in de buurt zijn? Of misschien
zijn het Raksha en Akela. Kom naar onze
avontuurlijke weerwolvenvergadering! Als je
durft tenminste…

Zondag 9 juni
14u-17u – Palaver
Vandaag veranderen we van locatie.
We spreken af aan de Palaver
(Seringenlaan 1, 1940 Denderleeuw).
Jullie leiding zit jammer genoeg midden
in hun examens. Maar geen nood! De
gemeente voorziet tal van leuke
activiteiten voor ons. Een
schminkstand, springkastelen, een
goochelshow,… Kom het samen met
ons ontdekken!

Vrijdag 14 juni
19u-21u – Lokalen
Kijken we naar een tekenfilm, een liefdesfilm of een spannende
avonturenfilm? Om het antwoord te kennen moet je zeker naar
de vergadering komen. Breng gerust maar een dekentje mee om
het extra gezellig te maken.

Zondag 23 juni
14u-17u – Lokalen
Altijd al gedroomd om op een
dag zelf leiding te zijn? Of zijn
jullie het gewoon even beu
om altijd naar ons te moeten
luisteren? Dan hebben jullie
vandaag geluk, want voor
één dagje draaien we de
rollen om. Vandaag zijn de
kapoenen baas! Denk almaar
vast eens na over spelletjes
die jullie altijd al eens willen
spelen
hebben.
Maar
opgelet, het wordt natuurlijk
niet gemakkelijk om jullie
stoute leiding in toom te
houden.

Zondag 30 juni
14u-17u – Lokalen
Vandaag sluiten we dit fantastische scoutsjaar in
schoonheid af. We doen de grote verrassingsvergadering.
Uiteraard verklappen we nog niet wat we gaan doen, maar
het wordt alleszins een vergadering die je niet wil missen.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan zeker naar de vergadering!

Ziezo, het scoutsjaar zit er al op. Hopelijk vonden jullie het leuk. De leiding heeft er alvast van genoten en
we kijken al uit naar zomerkamp! Tot dan!

Ziezo, het scoutsjaar zit er al op. Hopelijk vonden jullie het leuk. De
leiding heeft er alvast van genoten en we kijken al uit naar zomerkamp!
Tot dan!
Stevige linker,
De kapoenenleiding
Tijl De Blander (takleiding): 0499 75 13 08
Helena Ruyssinck: 0471 68 07 58
Coralie Vanderghote: 0478 91 61 17
Lisa Hertsens: 0492 66 72 22
Anke De Schryver: 0473 40 66 71
Jarne Triest: 0484 83 12 38

