
Maandlijst Woudlopers
November-december

Zondag 6/11 Zaterdag 12/11

Vrijdag 23/12Zondag 18/12 Zondag 30/12

Zondag 20/11 

Zondag 27/11 Zondag 4/12 Zondag  11/12 

Volgende week is het al zover!  
Dan gaan we samen met de wolven

onze spectaculaire show tonen 
aan de ouders. Hiervoor moeten we 
nog een paar keer repeteren. Ook 

gaan we heel veel knutselen!
Aanwezigheid is zeer belangrijk

als je meedoet op 12/11. 

14-17u
Joehoeee!  Vanavond staan we 

op het podium. Repeteren,
reperteren en nog eens 

repeteren. Jullie worden vanaf
10u verwacht op het Leonardo 

college (middenstraat 10). 
Breng zelf een lunchpakket mee. 

Avondeten wordt voorzien!  

Het wereldkampioenschap 
voetbal gaat van start! Vinden

de woudlopers voetbal wel 
leuk?  Of spelen zij liever 

andere sporten? Kom in jouw
sportiefste outfit, want we
gaan heeel veeel sporten &

spelen!

10u-einde show
Leonardo College

14-17u

Generaal? Luitenant? Majoor?
Ooit al van deze termen gehoord?

De woudlopers toveren zich 
vandaag om in het leger van 

scouts Denderleeuw.  We spelen
en keicool bosspel in Liedekerke!

 Geeeeeef acht!
 

14-17u 
Liedekerke bos 

Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan... Sinterklaas 

komt elk jaar eens langs en ook
wij willen dit jaar erbij  zijn om 

hem op te wachten!  
 

10-12u
Kraak-de-code-vergadering! 

Wie van jullie houdt graag van
rekenen en is hier ook goed in?! 
De  leiding  zit vandaag achter
slot & grendel en jullie moeten

ons komen redden!  Oefen maar al 
op sudoku's, raadsels en wiskunde!

 

14-17u

Welke planeet ligt het verst van
de zon?  Hoe ziet de vlag van Spanje

er uit? Welke leiding zit al het
langst in de scouts? Wanneer is de
scouts opgericht? Welke woudloper

kan het best ...? 
Doe mee aan onze  knotsgekke quiz
met heel wat leuke weetjes & doe-

rondes!  
 
 
 

Ho...ho...hooooooo! De kerstman
is in het land om ons heel wat 
pakjes te bezorgen... Maar zijn 
we niet allemaal een beetje de 
kerstman? Breng iets mee van
thuis dat je NIET meer gebruikt

 om een andere woudloper
blij  mee te maken! 

Je hoeft geen nieuw cadeau 
te kopen!

 
 

Geen scouts vandaag! 
Geniet nog van jullie kerst-
vakantie en een gelukkig 

nieuwjaar van jullie leiding! 
Tot in 2023 voor meer 
superdupermegacoole 

vergaderingen! 
 
 

Laat steeds weten wanneer je niet naar de vergadering kan komen. Wij hebben alvast heel veel zin in de komende weken! 
Stevige linker 

Arthur (takleider) 0479/34 27 65 
Anke 0473/406671
Rani  0476/54 47 13
Camille 0477/53 80 34
Max 0474/50 42 79
Jenthe 0468/28 10 64

14u-17u 19u-21u


