Maandlijst VK – Oktober
Beste verkenners,
Kom steeds met de fiets naar de vergaderingen want we hebben hem bij veel vergaderingen nodig.
Kom zo veel mogelijk, dit draagt immers bij tot de groepssfeer. Kan je toch eens een keertje niet
komen? Laat dit dan weten aan één van ons.
Hieronder vinden jullie de maandlijst voor de maand oktober.
Scoutieve linker,
Louis Heiremans
Lowie Couck
Maxime Carella
Ty De Leeuw

0470/09 02 97
0473/62 80 63
0479/70 32 86
0470/80 66 64

Zondag 3 oktober 2021 – Op verkenning
Zoals de titel van deze vergadering
al zegt, gaan we vandaag op
verkenning. Wat, wie, waar en hoe
we gaan verkennen dat ontdekken
jullie van 14u tot 17u aan de lokalen.
Kom vandaag zeker MET DE FIETS
want jullie gaan hem nodig hebben!

Zondag 10 oktober 2021 – Alles in blik vergadering
Vandaag blijven we aan de lokalen, of beter gezegd IN de
lokalen. Aangezien jullie het afgelopen jaar de kans niet of
amper hebben gekregen om onze prachtige nieuwe lokalen te
leren kennen, doen we dat nu. Waarom dan ‘alles in blik’? Wel,
we gaan terwijl we onze lokalen leren kennen ook wat
(pedagogisch en ethisch verantwoord) experimenteren met
vaste, vloeibare en poedervormige substanties uit blik. We zien
jullie vandaag van 14u tot 17u aan de lokalen met een blik vol
lekkers.

Zondag 17 oktober 2021 – Strontvergadering
Hier
hoeft
natuurlijk
geen
verduidelijking bij want vandaag
gaan we kruipen in en gooien met
stront. Vanzelfsprekend gaan jullie
naar huis stinkend als een verse,
warme koeienstront want jullie
zullen vol hangen met kak.
Paardendrollen?
Koeienvlaaien?
Hondenpoep? Of de stront van jullie
lieftallige leiding? Je komt het
allemaal te weten van 14u tot 17u aan
de lokalen.

Vrijdag 22 oktober 2021 – Dag Van De Jeugdbeweging
Het is geen vergadering vandaag maar vergeet geen koffiekoek te komen halen aan het
gemeentehuis voordat school begint en ga in je uniform naar school om te tonen dat Scouts
Denderleeuw de beste jeugdbeweging van het land is!

Zondag 24 oktober 2021 – GEEN VERGADERING
GEEN VERGADERING vandaag!! Wij, jullie fantastische leiding, zijn namelijk op leidingweekend met
alle andere leiding van Scouts & Gidsen Denderleeuw.

Vrijdag 29 oktober 2021 tot zondag 31 oktober 2021 – Takweekend
Eindelijk, nog eens een weekend! Na een week geen vergadering te hebben zijn wij alvast uitgerust
om aan een superleuk takweekend te beginnen. Jullie zullen ten gepaste tijde geïnformeerd
worden over dit weekend voor alle praktische informatie.

