
 
Maandlijst september- oktober 2022 

 
Overgangsweekend 16-18/09 
Zoals elk jaar starten we het nieuwe scoutsjaar met het welbekende overgangsweekend. Het weekend gaat door van 16 tot 
18 september, dus hou deze datum zeker vrij! Verdere informatie krijgen jullie binnenkort in een aparte mail! 
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! 
 
Startdag 24/09 
Dit jaar is het een hele speciale startdag want Scouts en Gidsen Denderleeuw bestaat 75 jaar! We maken er samen een 
onvergetelijke dag van met een super toffe vergadering van 14-17 uur aan de scoutslokalen! vergis je niet, het is deze keer 
uitzonderlijk op zaterdag. Kom zeker allemaal met de fiets want we spelen op verplaatsing! 
 
Vergadering 2/10: Dieren vergadering  
In de scouts zijn wij allemaal dierenvrienden, van de grootste tot de allerkleinste dieren. Of hebben jullie allemaal nog schrik 
van spinnen? Kom het bewijzen van 14-17 uur, we spreken af aan de lokalen maar kom zeker met de fiets want we gaan op 
ontdekking! 
 
Vergadering 9/10: Denderleeuw veroveren 
De vraag van deze vergadering is : “Wie is er aan het einde van de rit de machtigste in Denderleeuw?”. Zet jullie maar 
schrap want het zal een spannende strijd zijn! Kom mee strijden van 14-17 uur aan de lokalen van de scouts! 
 
Vergadering 16/10: Café sporten  
Jullie zijn natuurlijk nog veel te jong om op café te gaan, maar wij willen jullie alvast de verschillende café sporten aanleren. 
We spelen deze sporten niet zomaar, we doen dit in een extreme versie. Jong geleerd is oud gedaan, dus kom samen met 
ons spelen aan de lokalen van 14-17 uur!  
 
Leidingsweekend 21-23/10: Geen vergadering 
De leiding is een weekendje weg om nog veel meer leuke dingen voor jullie voor te bereiden! Daarom zal er dit weekend 
geen vergadering zijn, maar geen zorgen jullie zullen ons niet lang moeten missen…  
 
Takweekend 28-30/10 
Joepie! Wij gaan op takweekend, jullie ontvangen zo snel mogelijk een mail met de verdere informatie! Het weekend gaat 
door van 28 tot 30 oktober, wees er zeker bij! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker de jongverkennerleiding, 

Hanne Van der Vurst ( takleiding ): 0472/83.42.17 

Kjell Tragnée: 0476/57.79.98 

Sarah De Troyer: 0487/79.79.59 

Bente Bombeke: 0485/10.12.23 

Jeroen De Coninck: 0472/21.18.17 

 

 


