
Maandlijst 

Maart-april 

 

Zondag 5 maart: Carnavalvergadering 

Na een paar weken goed te hebben kunnen observeren in onze 

buurgemeenten, komt carnaval ook naar de scouts. Jullie zijn welkom aan 

de lokalen van 14u-17u. Verkleed komen mag zeker!  

Zondag 12 maart: GEEN VERGADERING 

Deze week is het geen vergadering, de leiding is op leidingsweekend om nog meer leuke 

vergaderingen voor jullie uit te werken! Niet getreurd volgende week is het terug vergadering! 

Zaterdag 18 maart: Kuikentjesfuif 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Jins hun Poulékesfuif. Wij 

werden door hen uitgenodigd om het feest te openen! Jullie favoriete 

liedjes zullen zeker en vast gespeeld worden, haal dus maar jullie beste 

dansmoves boven! Afspraak aan de lokalen van Chiro Denderleeuw, Thontlaan 

50, 9470 Denderleeuw van 19u-21u! Voor jouw inkom neem je 1 euro mee.  

Zondag 26 maart: Pijlenspel 

Vandaag hebben we voor jullie een alom bekend scoutsspel voorbereid! 

Voor het Pijlenspel zijn we op zoek naar alerte kabouters die het niet 

erg vinden om anderen te misleiden. We spreken af aan de lokalen van 

14u-17u! 

Zaterdag 1 april – Dinsdag 4 april: Lentekamp 

We gaan 4 dagen op lentekamp naar het zonnige Lier! Kan je maar niet genoeg krijgen van de 

scouts en wil je eens wat langer dan die 3 uurtjes op zondag naar de scouts komen? Schrijf je 

dan zeker in voor het Lentekamp! Meer info volgt nog via mail.  

Zondag 9 april: GEEN VERGADERING 

Na een tof en vermoeiend lentekamp neemt de leiding eventjes een weekendje vrijaf. Volgende 

week staan we terug paraat! 

Zondag 16 april: Paasvergadering 

Een weekje later dan normaal vieren we op de scouts ook Pasen. 

Voor jullie hebben we een hele vergadering uitgewerkt in 

paasthema! Afspraak aan de lokalen van 14u-17u!  

Zondag 23 april: Jinstage 

Vandaag krijgen jullie nieuwe leiding, niet getreurd jullie 

favoriete kabouterleiding is er ook! De Jins hebben voor jullie een 



supermegacool spel gemaakt en vandaag zullen wij ook gewoon zoals jullie meedoen met het spel. 

Jullie worden verwacht aan de lokalen van 14u-17u! 

Zondag 30 april: Liedekerkebosvergadering 

Vandaag laten we ons bekend terrein aan het Walleken voor één keer achter en spelen we een 

bosspel in Liedekerkebos! Wat voor een vergadering het wordt is nog een verrassing! We spreken 

af aan Liedekerkebos van 14u-17u.  

 


