
DAG LIEFSTE JONGGIVERS!!! 

Het scoutsjaar vliegt echt voorbij!  

Hier vinden jullie het volgende activiteitenbriefje: 

Zaterdag 31 maart 

Vandaag spelen we het paashaaszoektjongenspel! Allemaal zeker komen, want op het einde van de 

activiteit staat er een verrassing op jullie te wachten ;)  

Zaterdag 7 april (13u30-17u) 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw. Kom allemaal om 13u30 met jullie fiets (én slot) naar 

de scouts want wij gaan in de Olympos gaan zwemmen. Breng ook €3 mee. Als jullie een 

beurtenkaart hebben van het zwembad mogen jullie dit zeker ook meebrengen. 

De JG’s die in Dendermonde wonen en rechtstreeks willen komen laten dit best op voorhand weten. 

Zaterdag 14 april (14-16u) 

Deze avond is het spaghettiavond (allemaal komen dus)!!! Daarom gaan wij vandaag het fotobord 

maken en helpen waar nodig (knutselen, zaal klaarzetten,…). Omdat de leiding het super druk heeft 

om dit evenement voor te bereiden zal de scouts vandaag een uurtje vroeger gedaan zijn.  

Zaterdag 21 april (13u30-17u30) 

Wie is de beste scoutsgroep uit de omgeving? OUDEGEM! Kom daarom vandaag allemaal om 13u30 

met jullie fiets (én slot) naar de scouts zodat we die andere groepen eens kunnen laten zien hoe het 

echt moet. Jullie hadden het waarschijnlijk al door, maar vandaag is het dus D Day! Met hoe meer 

jullie zijn vandaag, hoe groter de kans is dat we dit jaar de stoelendans kunnen winnen ;)     

Vrijdag 27 – zaterdag 28 april 

KAMPDAG! Vandaag leren we jullie sjorren en alle andere skills die jullie nodig hebben voor op groot 

kamp. Verdere info volgt later nog. 

Zaterdag 5 mei 

Vandaag krijgen jullie een heel andere leidingsploeg, want we houden een wisselactiviteit. Benieuwd 

wat jullie nieuwe leiding voor jullie in petto heeft? Zeker komen dan! 

Zaterdag 12 mei 

Aangezien wij op kamp super coole dingen willen doen, hebben wij daar centjes voor nodig 

natuurlijk. Daarom houden wij vandaag een geldactiviteit.  

 



Zaterdag 19 mei 

  Vandaag gaan we op groepsuitstap. Onze bestemming blijft voorlopig nog even geheim, maar zo 

kunnen jullie deze datum toch al inschrijven in jullie agenda’s. Verdere info volgt later nog. 

 

Zo, dit was het briefje. Hopelijk allemaal tot zaterdag! 

VELE KUSJES EN KNUFFELS 

Serene Sifaka – Nieuwsgierige Berglemming – Lauren – Veerkrachtige Veldhoen  
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