Overgangsweekend
@ De Pinte
Het scoutsjaar inzetten doen
we met het befaamde
Overgangsweekend!
Meer info vinden jullie op de
brief.

16/09-18/09

It takes Tweedejaars
@ Lokalen
Zelfs voor de leiding is vandaag
top secret, want het spel van
vandaag leggen we volledig in
de handen van de
tweedejaars!
Be there!

Startdag @ Lokalen
Scouts Denderleeuw viert zijn
75 jaar! Zet de startdag maar
al in drukletters in jullie
agenda, want het wordt er één
om u tegen te zeggen!
Concrete informatie voor de
jins volgt nog.

Kermisvergadering
@ Liedekerke

Algemene info vinden jullie op
de flyer.

Waar we concreet afspreken,
delen we jullie later nog mee.

Bouw je eigen monopolie uit en
koop straten alsof je leven er
vanaf hangt. Wie onder jullie is er
een pro koper en verhuurder en
weet het grootste monopolie uit
te bouwen, zorgt ervoor dat hij/zij
niet failliet gaat en als rijkste het
spel verlaat? Faith is in your own
hands.

ZA 24/09

ZO 02/10

ZO 09/10

14u00-17u00

14u00-17u00

14u00-17u00

GEEN scouts


Takweekend @
Destination Unknown

De leiding gaat dit weekend op
teambuilding, dus is er helaas geen
scouts . Maar niet getreurd volgende
week zijn we er weer!
PS Vergeet vrijdag 21/10 jullie
uniform niet aan te doen voor de
Dag Van De Jeugdbeweging!

Haal jullie kermismood maar al
boven want vandaag maken
we Kermis Opperstraat
onveilig!

Het eerste weekend met de Jins is
een feit! Waar we heen gaan en
wat we gaan doen is voor jullie
een vraag en voor ons een weet,
maar dat het geweldig wordt,
kunnen we jullie alvast meedelen!
Meer info volgt nog via mail.

ZO 16/10
14u00-17u00

The Leiding's Choice @
Lokalen

ZO 23/10

28/10-30/10

Bij vragen/opmerkingen/... mogen
jullie ons steeds een berichtje
sturen via de groepschat, sms of
via mail:
Lina (takleiding): 0485/30 33 34
Louis: 0470/09 02 97
Rens: 0471/42 29 11
Catarina: 0468/29 51 29
jins@scoutsdenderleeuw.be

GOOD TO
KNOW

