
Maandlijst maart-april

Joepieee, eindelijk lentekamp! Verdere info krijgen jullie
via je mailbox.

Zaterdag 1 april - dinsdag 4 april

Trek jullie mooiste verkleedkledij maar aan, want vandaag gaan
wij naar carnaval!

Afspraak om 14 uur aan de lokalen.
 

Zondag 5 maart: 14u-17u

Vandaag is er GEEN vergadering. Jullie leiding is op weekend om
de komende maanden en het lentekamp voor te bereiden.

 

Zondag 12 maart

Opgelet lieve kuikentjes, deze vergadering zal doorgaan op
zaterdag. Onze jins geven een groot feest waar jullie de eerste

gasten zullen zijn. Kom mee feesten van 19u-21u op de
kuikentjesfuif! Vergeet geen euro mee te brengen voor een lekker

drankje en koekje.
ADRES (hier afspreken en ophalen): Thontlaan 50, Denderleeuw

 
 

ZATERDAG 18 maart: 19u-21u

Haal de playboy in jezelf naar boven en ontdek deze vergadering
wie nu écht het sterkste geslacht is. Kom het ontdekken van 14u-17u

aan de lokalen.

Zondag 26 maart: 14u-17u

Zondag 9 april
Zoek maar naar al die paaseitjes die de paashaas

voor jullie heeft verstopt. Vandaag GEEN vergadering!

Beste ouders en wolven 
Laten jullie weten wanneer jullie wolf niet aanwezig kan zijn op een

vergadering? Zo kunnen wij goed onze spelletjes voorbereiden!
Stevige linker 

wolven@scoutsdenderleeuw.be 
 



Zondag 16 april: 14u-17u
Sjorren, vuur maken, tenten opzetten… belangrijke dingen die

iedere wolf moet kunnen indien je meegaat op zomerkamp naar
Monschau. Ga je mee op zomerkamp; zorg dan dat je er deze
zondag zeker bij bent! Zoals jullie zelf wel weten, is er nog wat

werkt aan jullie sjortechnieken. Oefening baart kunst (en zorgt niet
voor een doorgezakte bank na 2 dagen op kamp 😉)!

Afspraak van 14u-17u aan de lokalen.
 

Zondag 23 april: 14u-17u
We trekken vandaag op schattenjacht en gaan op zoek naar de

diepste geheimen van Scouts Denderleeuw. Kom mee zoeken naar
de schat van 14u-17u aan de lokalen. .

 

Zondag 30 april: 14u-17u
Neem vandaag jullie FIETS mee naar de vergadering, want wij
doen vandaag de ultieme fietsvergadering! We spreken af van

14u-17u aan de lokalen.
 

Lotte (takleiding): 0468/27 92 32
Pauline: 0477/53 80 43

Marie-Laure: 0477/06 54 59
Ferre: 0493/25 28 10
Gil: 0497/21 30 92


