
Kerstfeestje

Maandlijst Jonggidsen
November-December

06/11/22 - 14u-17u 12/11/22 - 10u-EINDE

Groepsfeest

20/11/22 - 14u-17u

Wie is de mol?

27/11/22 - 14u-17u

Boerinnenvergadering

04/12/22 - 10u-12u 09/12/22 - 19u-21u

16/12/22 - 19u-21u 23/12/22 - 19u-21u

Sint

LAAT ONS ZEKER WETEN WANNEER
JE ER NIET KAN BIJ ZIJN!

Janne (takleiding) 

Helena

Severien

Senne

Laurence

Rune

0470/50 09 35

0471/68 07 58

0496/76 35 65

0478/38 98 59

0471/46 88 69

0477/52 70 67

E-mail: jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be

Pijlenvergadering
Haal jullie klompen maar boven
want vandaag gaan wij de
koeien melken, patatten
oogsten, stallen uitmesten en
nog zo veel meer! Afspraak op
onzen traktor!

Toneelvergadering
Showtime! 5 jaar hebben we erop
moeten wachten, maar ons
befaamde groepsfeest is eindelijk
terug van weggeweest!  Vandaag
gaan de spotlights aan en tonen
wij onze podiumkunsten aan het
publiek! Meer info in de brief...

Quizzzz

Oefening baart kunst. Haal jullie
acteerskills maar uit de kast
want deze vergadering bereiden
wij ons voor op ons spetterende
groepsfeest! Graag iedereen op
post!  

Wie heeft de beste pokerface en
is de verrader van de groep? Kom
ontdekken wie de mol van de
jonggidsen is. Liegen mag tijdens
deze vergadering...

Vandaag krijgen we de Sint op
bezoek. Hij heeft enkel voor de
brave kindjes wat lekkers mee.
Hopelijk belandt er niemand in
de zak met de stoute kindjes...

Is het nu naar links, naar
rechts of gewoon rechtdoor?
Kom het vanavond ontdekken,
maar let op: hiervoor moet je
PIJLsnel zijn. 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the
way... Vandaag vieren we samen
Kerst. En daar horen natuurlijk
cadeautjes bij. Kruip op zolder en
breng  een 2e hands cadeautje mee
dat jullie zelf niet meer gebruiken.
Heb je echt niks liggen? Breng dan
een cadeautje mee van max. €5.    
 Wees origineel!

Wie wordt de allerslimste
jonggids ter wereld? Voor deze
titel zullen jullie vanavond
strijden. 't is nog niet gebeurd
dus bereid jullie maar goed
voor!


