Maandlijst November – December
Zondag 7 november: Kapoenen Got Talent
Vandaag zoekt de kapoenenleiding het grootste talent van
Scouts Denderleeuw. Denk al eens na over een coole act:
Goochelen, dansen, zingen of iets anders, het mag allemaal
op ons grote podium! De strenge jury zal moeilijke
beslissingen moeten nemen met al jullie talent…
Afspraak van 14 tot 17 uur aan de lokalen!

Zondag 14 november: Bob De Bouwer
vergadering
Onze scoutslokalen beginnen stilaan in verval te geraken…
Hoog tijd om onze handen uit de mouwen te steken en wat
karweitjes op te knappen.
We toveren het Walleken om in een bouwwerf, van twee tot
vijf!

ZATERDAG 20 november: 11.11.11
Vandaag spelen we eens ergens anders. De kapoenen gaan
op verplaatsing, joepie! We spreken af aan De Palaver in
Denderleeuw voor een grote spelletjestocht! Onze
vergadering start om 14 uur en eindigt om 17 uur.
Ondertussen kunnen jullie ouders eens passeren in het
11.11.11-cafe in de Palaver.
Adres Ontmoetingshuis De Palaver: Seringenlaan 1-7 (ingang
via Azalealaan), 9470 Denderleeuw

Zondag 28 november:
Gezelschapsspelletjesvergadering
Jullie kennen allemaal wel Ganzenbord, Levensweg,
Monopoly en alle andere gezelschapsspelletjes. Wat
nu als we zelf de pionnetjes worden? Altijd al eens
de gans willen zijn? Of misschien een huisje op een
gigantisch Monopoly spelbord? Kom naar de
scoutslokalen op ’t Walleken van twee tot vijf!

Zondag 5 december: De Sint komt aan!
Voor jullie vanavond jullie schoentje klaar moeten zetten, moeten
we de Sint eerst verwelkomen. De Sint en zijn Pieten komen
vandaag per stoomboot aan in Denderleeuw! We kunnen toch niet
anders dan hem een warm welkom te geven? We spreken af om 14
uur aan de lokalen en dan wandelen we naar de Dender om de Sint
te verwelkomen!

Zondag 12 december: Verrassing!
De vergadering vandaag is een grote verrassing. De leiding zal
jullie nog enkele tips geven, hou zeker de mailtjes in de gaten!
Samen maken we er een spetterende namiddag van! Van twee
tot vijf, waar de vergadering doorgaat zal nog gemaild worden.

VRIJDAG 17 december: Kerstfeestje
De Sint is terug naar Spanje, wat betekent dat Kerstmis dichterbij komt. Dit
is dan ook de laatste vergadering van het jaar 2021… We maken er een
geweldig feestje van! Jullie zijn allemaal welkom in onze lokalen van 18 tot
20 uur voor een kerstfeestje van formaat. Duik eens in de kasten en kies
iets wat je niet meer gebruikt of iets wat je graag aan iemand anders zou
geven. Dat kan je als cadeautje gebruiken voor op ons feestje. Pak het
mooi in, zodat we onder onze kerstboom voor iedere kapoen een leuk
pakje hebben!

Vrijdag 24 december: geen vergadering ☹
Het eerste deel van onze winterstop. Het is kerstavond, vier dat maar goed
met jullie familie en/of vriendjes!

Vrijdag 31 december: geen vergadering ☹
Het tweede deel van de winterstop. Het is oudejaarsavond, vier dat maar
goed met jullie familie en/of vrienden. En euhm, tot volgend jaar he!

Vrijdag 7 januari: Driekoningen
Vandaag halen we onze mooiste zangstem boven! We vieren het feest van De Drie Koningen!
Verkleed jullie als koning of koningin en studeer deze tekst goed uit het hoofd:
Driekoningen, driekoningen
Geef mij ne nieuwen hoed
Mijnen ouden is versleten
Mijn moeder mag het niet weten
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.

Zo kunnen we heel Denderleeuw gelukkig maken met ons gezang! Afspraak van 18 tot 20 uur aan de
lokalen!

Voila, dit is de maandlijst voor november en december. We gaan ons weer superhard amuseren!
Vergeet niet om steeds kleren te dragen die bij het weer passen. Het kan wel eens koud zijn of
regenen in de herfst, en als scouts spelen we nog steeds het liefst buiten!
Stevige linker,
De Kapoenenleiding
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