
Maandlijst jonggidsen mei – juni 
Hier is hij dan: helaas alweer de laatste maandlijst van het jaar     .  We gaan er nog eens 

een lap op geven voor de laatste keren en hopelijk zijn jullie hier massaal bij aanwezig! 

Zondag 1 mei (14u-17u):  Liedekerke bos 

Deze vergadering gaan we eens gaan piepen over de Dender. Jaja… jullie horen het goed, we 

gaan naar Liedekerke bos. Hopelijk zakken jullie dus massaal af naar de ingang van het bos 

om Likert city op zijn kop te zetten met ons. Afspraak om 14u aan Liedekerke bos. 

Zondag 8 mei (14u – 17 u): Techniekenvergadering 

Sjorren, vuur maken of een tent opzetten … hoogstwaarschijnlijk kunnen jullie dit allemaal 

al, maar wat opfrissing kan nooit kwaad      . Daarom verzamelen we om 14u aan de lokalen 

met onze beste bouwskills en gaan we op zoek naar de handigste Harry van de jonggidsen! 

Zondag 15 mei (14u-17u): Familiedag 

Vandaag gooien we de hele leidingsploeg door elkaar! Benieuwd wie jullie nieuwe 

jonggidsenleiding wordt? Kom naar de lokalen van 14u tot 17u om het te ontdekken! 

Zondag 22 mei (14u-17u): Summerbodyvergadering 

Al klaar om op het strand te gaan liggen? Of moeten al die ijsjes eerst nog eens afgesport 

worden? Geen motivatie om aan je summerbody te werken? Geen nood! De beste 

fitcoaches van Denderleeuw en omstreken staan vandaag voor jullie klaar om hierbij te 

helpen! Jullie worden verwacht van 14u tot 17u aan jullie favoriete fitnesszaal (de lokalen). 

Vrijdag 27 mei (19u-21u): Girlsnight 

Een girlsnight, dit is wat nog ontbreekt dit scoutsjaar. Toch meiden? Wisten jullie trouwens 

dat goede vriendschappen je gezonder en uiteindelijk ook gelukkiger maken. Voor ons is dat 

alles behalve shockerend nieuws want een goede girlsnight, doet wonderen. Lachen, gieren, 

brullen… met dessertjes die jullie zelf meebrengen. Wat wilt een jonggids nog meer? Zowel 

zelfgemaakte als gekochte dessertjes mogen. Ook comfy kleren zijn key, want dan kan je je 

pas echt vol proppen met de heerlijke dessertjes. Kussens, dekens en matjes zijn eveneens 

welkom, want wat is er gezelliger dan samen op de grond een film kijken? Welke film het 

wordt… dat weten jullie natuurlijk al als jullie vorige week naar de vergadering kwamen!      

Vrijdag 3 juni (19u-21u): Fietsvergadering 

Meiden opgelet! Vandaag komen jullie met de fiets naar de lokalen. Het spel deze 

vergadering is met recht hét Scouting buitenspel. Deze keer rijden jullie op jullie stalen ros 

naar de overwinning. Jagen op anderen, verdedigen, sluipen, tactisch denken en 

samenwerken zijn vandaag van uiterst belang. Haal jullie fietsbenen dus maar boven en nog 

belangrijker… vergeet je fietshelm niet! 

 



 

 

Vrijdag 10 juni (19u-21u): Casinovergadering 

Vandaag laten we jullie kennismaken met het  casino leven. We zullen zien wie er bakken 

geld zal verdienen en wie er enkel een gokverslaving aan zal overhouden. Jullie zijn welkom 

van 19u tot 21u aan de lokalen. 

 

Vrijdag 17 juni (19u-21u): Bonanza 

17 Juni is zoals jullie allemaal weten internationale bonendag! Daarom zullen wij vandaag op 

dag van de boon jullie bonen-kennis testen. Eens dat achter de rug is krijgen jullie de kans op 

bonen te planten, te oogsten en te verkopen! Neem dus zeker jullie groene vingers & 

tuinkledij mee      . 

Vrijdag 24 juni (18u-21u):  Mannenvergadering 

Op de laatste vergadering tonen wij jullie hoe het is om een man te zijn. We leren 

grasmaaien, autorijden, boeren laten en belangrijkste van allemaal… BARBECUEEN!!! 

Daarom spreken we ook wat vroeger af (18u) zodat we tijd genoeg hebben om het jaar op 

een lekkere manier af te sluiten. Om de kosten wat te drukken vragen wij graag om 2 euro 

mee te nemen voor jullie lekkere maaltijd (en naft van de autorijlessen      ). 

 

Scoutieve linker 
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