
Maandlijst november-december

Voorbereiding groepsfeest 6/11

Een grote show heeft veel voorbereidingen nodig. We hopen dat jullie allemaal aanwezig
zijn om te komen helpen. Zo kunnen we er samen een spetterende show van maken! We
verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur aan de lokalen.

Groepsfeest 12/11

Vandaag is de grote dag dat jullie je beste acteer skills kunnen boven
halen en deze tonen aan groot publiek! Hopelijk hebben jullie niet
teveel plankenkoorts. We verwachten jullie in het Leonardo College
(Middenstraat 10 te Denderleeuw) om 10 uur tot het einde van de
show! Voor ‘s middags moeten jullie zelf een lunchpakket meenemen.
‘s Avonds zal de leiding eten voorzien, jullie moeten dus niet naar
huis.

Verdwaald 20/11

Links, rechts, rechtdoor, 2de afslag ,1ste afslag,... Wie zal het zeggen? Zoeken, zoeken en
nog eens zoeken dat is de opdracht van vandaag, vind jij de weg naar daar? Hopelijk duurt
het geen jaar, en is het maar van 14 uur tot 17 uur en zijn we dan klaar. Afspraak aan de
lokalen, breng zeker je sjaaltje mee.

Breng je vriendje mee 27/11

We zijn er zeker van dat iedereen op de scouts veel vriendjes heeft, maar vandaag is er een
extra dag om al jouw vriendjes mee te nemen naar de scouts!
Hopelijk brengen jullie allemaal een extra vriendje mee naar deze vergadering om zo onze
scouts familie te laten groeien! 1 2 3 of 4 maakt niet uit want hoe meer zielen, hoe meer
vreugd ! van 14 uur tot 17 uur aan de lokalen.

De Sint 4/12

Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar want…
🎶Hij komt, hij komt, die lieve goede sint. 🎵
Komt hij met de boot of op zijn paard?
We zullen het zien van 10 tot 12 uur aan de lokalen.



Sjorren 9/12
Sjorren en vuur maken zijn technieken die jongverkenners zeker onder de knie moeten
hebben. Maar oefening baart kunst! Daarom gaan we deze avond met touw en balken aan
de slag. Neem je twee rechterhanden maar uit de kast van 19 uur tot 21 uur aan de lokalen!

Harry Potter 16/12

Iedereen kan toveren, daarom maken wij er een
spetterende vergadering van.
Vol magie van 19 uur tot 21 uur aan de lokalen.

Kerstfeestje 23/12
Kerst? Dat vieren we met een feestje. Bij kerstfeestjes horen
natuurlijk cadeautjes! Aangezien wij een duurzame scouts
zijn, vragen wij jullie om eens op zolder te gaan kijken en een
tweedehands cadeautje mee te nemen. Het is dus niet de
bedoeling dat jullie iets gaan kopen in de winkel! Wees
origineel en tot dan van 19 uur tot 21 uur aan de lokalen.
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