Maandlijst
november-december
Zondag 4/11, 14-17u : De Mol
Warm je hersenencellen maar al op, want vandaag ga je elke
hersenkronkel nodig hebben! Let wel op want er zit een saboteur in
het spel en hij is één van jullie. Kom zeker met de fiets!

ZATERDAG 10/11, 11-14.15u : 11.11.11
Vandaag zetten we ons in voor de actiedag van 11.11.11. We werken
hiervoor samen met het comité 11.11.11 van Denderleeuw en zullen
aan verschillende winkels in Denderleeuw chocolade, truffels en
wenskaarten verkopen ten voordele van 11.11.11. We zullen staan
aan 7 winkels: Okay, Tacos, Proxy Delhaize, Spar Welle, Delhaize,
Dreamland en het sportpark. We halen onze beste verkooptrucs
boven en tonen ons warm hart!
We verwachten jullie van 11u tot en met 14.15u met de fiets aan
Ontmoetingshuis De Palaver in Denderleeuw, Seringenlaan 1
(voormalige kerk Hemelrijk. Wij krijgen hier eerst lekkere soep moet
brood voor we aan onze verkoop beginnen.
Het 11.11.11 comité van Denderleeuw organiseert die dag ook een POP-UP 11.11.11 CAFE in De
Palaver van 14 uur tot 18 uur. Je kan er gezellig iets komen drinken of een heerlijke pannenkoek of
wafel eten. De opbrengsten gaan integraal naar 11.11.11. Blijf op de hoogte van alle activiteiten van
het 11.11.11 comite via hun facebookpagina ‘11.11.11 Denderleeuw’.

Zondag 18/11, 14-17u : Social media
Wie heeft er in deze tijd nu geen snapchat of facebook?! Iedereen heeft het! Hoeveel
schermtijd heb je wel niet gemiddeld per dag? Best confronterend! Vandaag komen we
erachter wie van de gidsen het meest verslaafd is aan zijn gsm en wie de meeste kans
heeft om afgevoerd te worden met een sms-duim*.
*

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5677

Zondag 25/11, 14-17u : Levensweg
Wie zal er als eerst een man hebben? Wie zal er het rijkste worden? Wie zal het meeste
kinderen hebben? De antwoorden op deze vragen kom je vandaag te weten!

Zondag 2/12, 14-17u : Sinterklaas
Ja hoor, de Sint bestaat wel degelijk. Dus zet je schoen
maar al klaar, want wij spelen het grote sinterklaasspel!

Vrijdag 7/12, 20-22u: Film
Nageltjes lakken, gezichtsmaskertjes en natuurlijk een
niet te missen romcom. Wat is er nu nog gezelliger dan
een leuke girlsnight?!

Vrijdag 14/12, 20-22u : Dropping
In het donker ergens gedropt worden en niemand weet waar, lijkt me een leuke
activiteit. Begin maar al met het vanbuiten leren van alle straatnamen in Denderleeuw en
rondom, want je zal het nodig hebben.

Vrijdag 21/12, 20-22u : Kerstfeestje & verjaardag Elien
De Kerstman is terug in het land. Mooie lichtjes aan de huizen, hopelijk
sneeuw op de daken en al dat lekker eten. Alleen nog een
feestje mist! Daarom zijn jullie allemaal uitgenodigd
vrijdag 21 december op ons exclusieve feest aan de
lokalen te Denderleeuw.
PS. Neem een leuk cadeautje mee (max. 5euro)

Vergeet niet te verwittigen als je er niet bij kan zijn.
Als er vragen zijn kan ons steeds bereiken via mail: gidsen@scoutsdenderleeuw.be of
via gsm:
Elien Triest: 0487/19.89.92
Benthe Waegeman: 0499/74.46.29
Morgan De Rocker: 0494/14.10.66
Stevige linker, de gidsenleiding

