MAANDLIJST JONGGIDSEN: SEPTEMBER - OKTOBER
16/09 – 18/09
OVERGANGSWEEKEND!!
Hoera! Het nieuwe scoutsjaar gaat van start. Zoals
altijd gaan we op overgangsweekend. Het perfecte
moment om je nieuwe leiding te leren kennen en van
de oude 3de jaars afscheid te nemen…
!! Dresscode: Neem een jaren 80/90 of fluo
sportoutfit mee !!

24/09

STARTDAG

Feest! Dit jaar bestaat scouts Denderleeuw 75 jaar.
Dat gaan we vieren!
Breng gerust al je vriendinnen, nichtjes, buurmeisjes…
mee naar deze eerste echte vergadering van het jaar.
Ook jullie ouders zijn welkom om iets te komen
drinken en te genieten van de sfeer.
Van 14u-17u aan onze lokalen
Met de fiets want wij spelen op
verplaatsing!!!

2/10
KERMIS
Vandaag gaan wij de enige echte kermis opperstraat
onveilig maken! Benieuwd naar hoe we dat gaan
doen?

9/10

Kom dan zeker naar de vergadering van
14u-17u MET DE FIETS

Iets met muizen en gokken?
Een wistjedatje:
Wij zitten al jaaaaren met muizen in scouts
Denderleeuw. Als je een echte durver bent, kom dan
deze zondag eens PIEPEN aan onze lokalen ;)
Van 14u-17u

16/10
UBER Skoet
Komende vrijdag (21/10) is het weer Dag van de
jeugdbeweging, hoera! Laat deze kans niet liggen om
met je uniform naar school te gaan en in de ochtend
op het dorp in Denderleeuw te komen ontbijten!
Maar zijn jullie wel een waardige scout?...
Dit zullen wij deze zondag testen van 14u-17u aan de
lokalen
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23/10
GEEN VERGADERING
Helaas, deze zondag geen vergadering aangezien de
leiding op leidingsweekend is.

28/10 – 30/10
TAKWEEKEND
Joepie, het is weer tijd om op takweekend te
vertrekken!

Meer info volgt later…

LAAT ONS ZEKER WETEN WANNEER JE ER NIET BIJ KAN ZIJN!
JANNE (TAKLEIDING):

0470/50 09 35

HELENA:

0471/68 07 58

SEVERIEN:

0496/76 35 65

SENNE:

0478/38 98 59

LAURANCE:

0471/46 88 69

RUNE:

0477/52 70 67

E-mail: Jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be

