
Maandlijst VK: december-januari

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.

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

ALLE VRIJDAG-VERGADERINGEN ZULLEN DOORGAAN VAN 20u tot 22u aan de lokalen.

Vrijdag 9 december 2022: Brandoefening
Nieuwe lokalen vereisen veiligheidsmaatregelen.
Daarom doen we een brandoefening om onze
veiligheid te garanderen. We verwachten jullie
allemaal op deze vergadering.

Vrijdag 16 december 2022: Brandoefening 2.0
Tak, lampenolie, stuk stof en lucifers… Meer heb je
niet nodig om deze vergadering mee door te
komen. Vandaag leren we de donkere steegjes van
Denderleeuw kennen en verlichten we ze met onze
fakkels.

Vrijdag 23 december 2022: Kerstfeestje
Ho ho ho! De kerstman komt binnenkort,
maar Kerstmis is ook cadeautjes en fijne
momenten delen met elkaar. Breng daarom
een tweedehands cadeautje mee. Geen
iets aan een ander wat je zelf niet meer
nodig hebt en maak er iemand blij mee!

Vrijdag 30 december 2022: GEEN vergadering
De leiding is bezig met voorbereidingen treffen voor nieuwjaar. Hopelijk vieren jullie allemaal
nieuwjaar met jullie familie of vrienden. Wij wensen jullie alleszins een fantastisch nieuwjaar!



Vrijdag 6 januari 2023: Driekoningen
Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,
ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld
op de rooster geteld.

Leer dit liedje maar goed uit jullie hoofd, want
jullie gaan het kunnen gebruiken.

Vrijdag 13 januari 2023: Movie Night
De leiding is net begonnen met hun examens dus
chillen wij deze avond met een klassieker onder de
films. Breng zeker iets mee om te eten of te drinken
en kom naar onze cinemazaal.

Vrijdag 20 januari 2023: Casino-avond
Kom vandaag in kostuum en stropdas want wij gaan
vandaag naar het casino. Het geld dat we verdiend
hebben met zingen voor Driekoningen, gaan we
vandaag opdoen. Kom zeker van de vergadering als je
eens met geld wilt smijten.

Vrijdag 27 januari 2023: Quizzzzzz
Nu ook onze examens gedaan zijn zullen we jullie
parate kennis testen aan de hand van een wel heel
ongewone, speciale quiz. Train je hersencellen
maar vooral ook de andere spieren in je lichaam
want je zou ze wel eens nodig kunnen hebben.

Vrijdag 3 februari 2023: Real Life Game-vergadering
Wij spelen vandaag een bekende virtuele game in real
life. Wordt het Mario Kart, en maken we de straten
onveilig met karts? Of eerder Call of Duty, en worden
we gangsters? Spendeer jouw vrijdagavond buiten met
vrienden en niet achter je PC aan het gamen.

Alle vergaderingen hierna zullen terug op zondagnamiddag van 14u-17u zijn.


