
MAANDLIJST VK: SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 
 

Beste verkenners, 

Kom steeds met de fiets naar de vergaderingen want we hebben hem bij veel vergaderingen 
nodig. Kom zoveel 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 eerste maandlijst. 

Scoutieve linker,  

Takleiding: Wannes Lagring  0479 54 42 10 
Emiel De Grauwe    0493 05 43 90 
Tim Verbeiren    0491 08 76 88 
Ty De Leeuw (groepsleiding)  0470 80 66 64 

 
Vrijdag 17 tot zondag 19 september: OVERGANGSWEEKEND 
Zoals elk jaar wordt het scoutsjaar afgetrapt door het fameuze overgangsweekend. Elke 
verkenner weet waarom dit weekend zo fantastisch is: hij kan samen lekker dansen op het 
nieuwe jaarlied met zijn copains!! Dus trek jullie dansschoenen aan, steek je rugzak vol met 
wat extra gerief en ga mee op dit knalweekend. Bijkomende informatie rond vertrekuur of prijs 
vinden jullie in de brief van overgangsweekend. 
 

ZATERDAG 24 september: STARTDAG 
Verkenner zijn bij Scouts Denderleeuw is een titel die je hoog in het vaandel mag dragen. Is 
ieder van jullie die titel ook waard? Vandaag is de eerste vergadering en ook de eerste kans 
om je te bewijzen aan je nieuwe leiding. Toon wat je waard bent, stilstaan is achteruitgaan. 
Jullie zijn deze zaterdag welkom aan de lokalen van 14u tot 17u. 
 

Zondag 2 oktober: Rotte-ei-vergadering (met de fiets) 
Alles is koek en ei vandaag, de eerste 
‘normale’ zondag-vergadering van het jaar! 
En wat voor één, meteen een binnenkomer 
van formaat. Vandaag maken we de straten 
onveilig door middel van eieren. Vandaag 
maken we uit wie er een ei op heeft, wie zijn 
eieren verloren legt maar vooral wie zijn 
eieren verliest! Wie wordt onze eierkoning? 
Wie wordt het rotte ei? We komen het 
allemaal te weten van 14u tot 17u aan de 
lokalen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zondag 9 oktober: Boerderievergadering (met de 
fiets) 
Patatten planten, koeien melken, tomaten plukken en 
trekkers spotten…wie zegt nu “nee” tegen het 
boerderieleven? Boer Tim zal jullie deze zondag de 
kneepjes van het vak leren en jullie onderdompelen in 
zijn habitat. Zeker onthouden: de boerderie, c’est la 
vie!!! Kom deze zondag dus maar met jullie John Deere 
naar de vergadering van 14u-17u aan de lokalen. 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 16 oktober: slag aan den 
Dendjer (met de fiets)  
No pain, no gain. The pain you feel 
today, will be the strength you feel 
tomorrow. Believe you can, and you're 
halfway there. Knowledge is knowing 
that a tomato is a fruit, wisdom is not 
putting it in a fruit salad. Neem deze 
inspirerende woorden mee, om je slag 
te slaan op deze vergadering. 
Afspraak van 14u tot 17u aan de 
lokalen. Breng ook zeker jullie stalen 
ros mee.  
 

Zondag 23 oktober: GEEN SCOUTS 
De eerste weken zijn al zeer vermoeiend geweest voor leiding en daarom gebruiken ze dit 
weekend om even op adem te komen. De leiding heeft daarom beslist om zich dit weekend 
even terug te trekken en op bedevaart te gaan naar Lourdes. Hopelijk zien ze het licht en 
kunnen ze het weekend nadien er weer staan…amen. Deze zondag is het dus GEEN 
vergadering. 
 

Vrijdag 28 tot zondag 30 oktober: TAKWEEKEND 
Hopelijk heeft de bedevaart veel effect gehad op de leiding en kunnen ze er weer tegenaan. 
Het zal nodig zijn want we gaan van vrijdag tot en met zondag ongestoord met de mannen op 
weekend…dat is toch het leven é. De locatie houden we nog even geheim, maar het staat in 
de sterren geschreven dat het chaud gaat worden. Meer informatie rond dit weekend zal nog 
gecommuniceerd worden aan jullie ouders!! 
 
 

Zondag 6 november: Voorbereiding Groepsfeest 
Vandaag is het voorbereiding van het groepsfeest. Wil jij weten welke rol je hebt en hoe je 
deze rol moet spelen? Je leert vandaag alle kneepjes der toneel! Vandaag maken we ook het 
decor, breng dus zeker grote kartonnen (dozen of platen) mee. Iedereen wordt verwacht 
van 14u tot 17u aan de lokalen.  



 
 
 
Zaterdag 12 november: GROEPSFEEST 
Jaja u leest het goed…het groepsfeest is terug 
van weggeweest. De laatste editie dateert al 
van 5 jaar geleden en daarom is het dus hoog 
tijd om deze creatieve avond weer nieuw 
leven in te blazen. Begin dus al maar moppen 
te tappen en je lolbroek te zoeken zodat we de 
show weer kunnen stelen met onze tak. Meer 
info volgt nog! 
 
 

 
 
Zondag 20 november: 12.12.12 (met de fiets) 
‘Is er leven op pluto’, een liedje geschreven door ‘Het 
Goede Doel’. Wij hebben geen liedje nodig voor ons in te 
zetten voor het goede doel. Afspraak van 14u tot 17u aan 
de PALAVER! Breng allemaal een kostbaar prul mee, 
zoals een oude vaas die al jaren op zolder staat, lelijk 
postureke dat je liever kwijt dan rijk bent,... Vraag zeker 
eens aan je ouders welk kostbaar prul ze niet meer willen 
en kom er mee naar de vergadering!  
 
 

 

Zondag 27 november: Kookvergadering 
Wie is onze Masterchef der VK? Die vraag gaan we 
vandaag proberen beantwoorden. Verkenners staan 
er niet bepaald voor gekend om goed te kunnen 
koken, maar daar willen wij verandering in brengen! 
Wij willen vandaag bekijken op wie we kunnen 
rekenen tijdens zelfkook op kamp. Gisteren was Ty 
jarig, dus we hopen dat we iets lekkers kunnen 
maken om hem te verrassen. Kom van 10u30 tot 
13u30 naar de lokalen voor het feestmaal! Breng 
ook zeker 3 euro mee!  
 


