Maandlijst der Verkenners
Januari en Februari
De eerste maandlijst van 2019. Een document dat de plannen van de verkenners onthuld in
de maanden januari en februari. Omdat jullie leiders nog even examens hebben, zijn er in
januari nog een aantal vrijdagvergaderingen maar daarna mogen jullie weer op zondag
komen. Zet alles maar alvast in je agenda!

Vrijdag 11 Januari

20u-22u

-

DRIE KONINGEN

In november leerden we jullie nog hoe jullie het best gebruik kunnen maken van jullie
mooie zangstemmen. Vandaag gaan we kijken wie er effectief iets geleerd heeft uit onze
zanglessen.
En waar kunnen we
dat beter doen dan
voor een willekeurige
Denderleeuwenaar
zijn deur?
Je vindt hierbij ook de
muziek, we hebben ze
even uitgezet op een
notenbalk zodat jullie goed kunnen oefenen. Als je niet zo goed kan zingen mag je je zeker
verkleden om dat goed te maken! Afspraak aan de lokalen om 20u.

Vrijdag 18 Januari

20u-22u

-

FRANK EN STIJN

Er doen veel onaangename verhalen de ronde over Frank en Stijn.
Het zijn nochtans twee gewone jongens. Ze hebben het goed voor
met elkaar. Ze hebben het goed voor met de wereld. Ze smeden
samen een plan om van de wereld een betere plek te maken.
Frank en Stijn hadden enkel goede bedoelingen, maar toen ging
alles mis…
Wil jij weten wat Frank en Stijn hebben uitgespookt?
Afspraak aan de lokalen om 20u.
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Vrijdag 25 Januari

20u-22u - CASINO

“dato che posso giocare con le carte,
nessuno può giocare con le carte “
Met die woorden begon Don Corleone
destijds het pokerspel dat het laatste
spel van zijn leven zou worden.
Vanavond proberen wij even
legendarisch te spelen als de Italiaanse
maffia van weleer.
Neem je zonnebril mee, gooi een
kostuumsvest over je schouder, verstop
wat azen in je mouw en begeef je naar
onze lokalen. Hoe beter je bent ingekleed, hoe hoger je startbudget (dus hoe meer geld je
kan verliezen op de roulette). Vandaag zal je ontdekken wie beschikt over een prachtige
pokerface, wie ongelofelijk veel geluk heeft, wie gokt met verstand en wie naar huis gaat als
grootste winnaar.
Afspraak aan de lokalen om 20u.

ZONDAG 3 februari 14u-17u

- SPECIAL GUEST

Vandaag worden we vergezeld van een speciaal
man. Hij heeft al ongelofelijk veel fantastische
dingen gerealiseerd. Daarom zijn we hem zeer
dankbaar voor zijn aanwezigheid. Het is dan ook
daarom dat we hem de eer hebben geschonken om
de eerste zondagvergadering van 2019 bij te wonen.
Zijn jullie benieuwd over wie we het hebben?
Nee? Okeeee
Afspraak aan de lokalen met fiets om 14u.

ZONDAG 10 februari 14u-17u - SLAVEN
Slavernij in zijn puurste vorm is vandaag de dag
gelukkig quasi volledig van onze aarde
verdwenen. Om het leed dat sommige mensen
vroeger moesten ondergaan is het echter
belangrijk om terug te blikken op de duistere
periodes uit ons verleden.
We zullen vandaag ontdekken wie van jullie
echte slavendrijvers zijn en wie dan weer
weggelegd is voor het leven als slaaf. Sommigen
zullen misschien excellente slaven zijn en vanuit
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die positie de wereld veroveren. Wie zal het zeggen? Afspraak aan de lokalen met fiets om
14u.

ZONDAG 17 februari 14u-17u - BOS
Weinig dingen zijn zo prettig dan het lopen door
een bos terwijl een andere verkenner je als een
halve gek achtervolgt omdat hij zo graag met je
wil spelen/je leventje wil afnemen/je met verf
wil bespuiten/wil knuffelen….
Laat ons daarom met veel plezier afzakken naar
de mooie natuur in Liedekerke en eens goed
ravotten in het winterse bos.
We spreken af aan de ingang van Liedekerke bos (Ed. Schelfhoutstraat) om 14u.

ZONDAG 24 februari 16u-18u - ARM SKOAP
Iedereen kent onze wollige vrienden wel van zien. Maar kén
je ze echt??? Wat voeren deze wollige dieren in hun schild?
Wat schuilt er achter al die zachtheid? Zijn al die goede
dingen die over hen gezegd worden wel waar? Welke
verkenners zijn even mak als die lammetjes. En welke is toch
eerder een wolf in schapenvacht? Ontdek het allemaal
vandaag: aan de lokalen met de fiets!
Let op we spreken pas af om 16u aan de lokalen en de vergadering eindigt pas om 18u.

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en contacteer ons!
Vergeet ook zeker niet ons te verwittigen bij afwezigheid zo kunnen wij onze
voorbereiding afstemmen op de hoeveelheid verkenners die er zal zijn!
We zijn te bereiken via:
verkenners@scoutsdenderleeuw.be
Of telefonisch:
Jelle Hemelsoet (takleider) – 0485 47 90 54
Maxime Carella - 0479 70 32 86
Michiel De Koninck – 0471 03 36 12
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