Maandlijst mei/juni/juli 2018
Hier is ie dan: De laatste der Mohikanen, het uitroepteken op ons topjaar, de aankondiging voor onze
apotheose… de laatste maandlijst van dit werkjaar. Veel avontuur en spanning zal er zijn, alsook een
stevige portie humor, satire en mogelijk goedgevulde magen! Maar wat staat er ons allemaal te
wachten? WEL:

zondag 13/05/2018: carella-dag:
Ooit ontsproten uit de gedachten van een zeker Don Carella, blijven
wij dit jaarlijks wederkerend fenomeen handhaven. In plaats van
jullie superleiding zal en een ander team wannebe-awesome-leiding
de touwtjes in handen hebben. Wie dit zal zijn komen jullie dan te
weten!
van 14u tot 17u aan de lokalen

Zondag 20/05/2018: VK Goes Classic
Het wordt een klassieke scoutieve vergadering… Of wordt het een muzikaal
spektakel? Een sportieve noot mag je mogelijk ook verwachten. En misschien
stellen we jullie mannelijkheid op de proef. Allemaal mogelijk en allen welkom.
van 14u tot 17u aan de lokalen.

Zondag 27/05/2018: EPIC MEAL TIME
Do you like some SAUCE? Are you a BOSS? Hoe vettiger,
hoe prettiger: de VK gaat koken!
Op onze laatste zondagmiddag vergadering voor de
examens vullen wij onze buikjes om goed te kunnen
studeren. Breng zeker €2 mee voor het lekkere maal!
Afspreek van 10u tot 13u op adres hertstraat 101A 9473
Welle! AKAK It’s gonna be EPIC

vrijdag 01/06/2018: Cardboard Wars
Ben jij zo sterk als steen? Of is jouw ruggengraat van karton? Op
de eerste epische vrijdagvergadering gaan we alle eigenschappen
van dit wonderlijke materiaal bestuderen en exploiteren; even
lekker stoom afblazen tijdens/voor de examens… afspraak van 20
tot 22u aan de lokalen.

vrijdag 08/06/2018: Do you wanna play a
game ?
Veel kunnen we er nog niet over kwijt maar deze
vergadering wil je absoluut niet missen. Wordt er een
extra tip gegeven? Meer kingsdown-punten te
verdienen dan normaal? Kom er achter op deze
spannende vergadering van 20 tot 22h aan de lokalen
met de fiets !!!

vrijdag 15/06/2018: een Vlaemsche kermis-avond
nog een s de klassiekers : nagelen, 21-en, Belgische roulette, een pens
met appelmoes eten, “ne fristi” drinken… kortom een echte oldschool
vrijdagvergadering vol volkse spelen vanuit de leiding hunne tijd!
Afspraak van 20 tot 22u aan de lokalen

vrijdag 22/06/2018: Alles kan betervergadering
tijdens de examenperiode denk je dat alles wel beter kan:
je grammatica ( grammarnazi’s everywhere), meer
sporten, meer studeren … wij zullen het alvast beter
maken. Samen is alles altijd beter. Unité faire la
Force/eendracht maakt macht. Van 20 tot 22u aan de
lokalen.

zondag 01/07/2018: Herhalingsvergadering
de uren worden nog medegedeeld maar zeker is dat dit de laatste vergadering voor kamp zal zijn!
We gaan nog eenmaal paraat staan, bereid zijn en laten zien dat we klaar zijn om in Groot-Brittannië
onze stevige linker en ons beste beentje zullen voorzetten.(neem miss een boekje mee) Aan de
lokalen

20-30/07/2018: zomerkamp te kingsdown !
Aarzel niet om ons te contacteren als er nog vragen of opmerkingen zijn :
•
•
•
•

Lorenz Van der Eecken (Takleider): (+32)496 84 13 90
Harald Bruynooghe: (+32)478 07 12 74
Simon De Smet: (+32)468 29 92 27
Michiel De Koninck: (+32)471 03 36 12

Of via mail:
verkenners@scoutsdenderleeuw.be
!!!!steeds op het stalen ros en verwittigen is puur beleefdheid .

