WINTER

EDITIE

KAPOENEN

Woordje van de leiding
Heeey kapoentjeeeesss!!
Het nieuwe semester komt eraan en WAAAW laten we hopen dat het
zelfs nog leuker wordt dan de vorige maar daar zijn wij bijna zeker
van ook al is het moeilijk te overtreffen. Laten we maar eerst goed
vieren op Kerst en het nieuwe jaar en dan terug naar de scouts met
nieuwe scouteske voornemens!! Wij verlangen om jullie terug te
zien! En drie dikke kussen erbij voor het nieuwe jaar!
Groetjes de kapoenenleiding!
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Schaatsen in Veurne
Vandaag gaan we SCHAATSEEEEN!!! We spreken af aan de
schaatspiste in Veurne. Neem allemaal jullie handschoenen
mee en schaatsen maar! (We spreken af om 13 uur aan de
schaatspiste in Veurne en het zal eindigen rond 15 uur.)

Legerspel
Haal maar jullie stoerste blik uit vandaag want we gaan het
grote LEGERSPEL spelen!!
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Reis rond de wereld
Waar gaan wij vandaag naartoe? Vandaag gaan we heel de
wereld zien in het spel Reis rond de wereld!!
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Kapoenen vs. de leiding

Vandaag gaan wij naar het grote Toverbos! Hopelijk zullen
we veel elfjes en trollen zien. De grote elf heeft al verteld dat
ze verlangt om ons te zien! (We spreken om 14 uur af aan
het Calmeynbos.)

Valentijnsspel
Het is bijna Valentijn! Vandaag zal het een Valentijnsspel
worden!! Krijg maar al vlindertjes in jullie buik ;)!
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Vandaag zal het strijden worden want het is de Kapoenen
tegen de leiding! De leiding wordt al bang!!

Het grote bosspel

Het boerderijspel
Maak maar dat jullie vuile kleren aan hebben! Vandaag
gaan we naar de boerderij want het is het coole Boerderij
spel!!

Carnaval!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we vandaag mee aan de
carnavalsoptocht in Oostduinkerke. Pas op: deze activiteit is
dus op zondag. De stoet vertrekt om 14u30, maar hou zeker
de Facebookpagina in het oog voor alle details!

Scoutlympische spelen
Haal maar jullie sportiefste zelf naar boven want vandaag
strijden we voor een gouden medaille! Laat maar eens zien
hoe sportief jullie zijn op de Scoutlympische spelen!
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Heyhallowkes Welpen!
Een nieuw jaar dus we vlieger er opnieuw in! Jullie leiding staat
alvast sterk na de lekkere feestmaaltijden van Kerst en Nieuwjaar!
Dus staan we al te popelen om met jullie verder te ravotten in de
scouts!

WELPEN

Tot dan, stevige linker van jullie leiding
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Schaatsen in Veurne
Vandaag gaan we SCHAATSEEEEN!!! We spreken af aan de
schaatspiste in Veurne. Neem allemaal jullie handschoenen
mee en schaatsen maar! (We spreken af om 13 uur aan de
schaatspiste in Veurne en het zal eindigen rond 15 uur.)

Geen activiteit
Wegens de examens van jullie leiding is er vandaag geen
scouts jammergenoeg :((( Maak er toch nog een fijne middag van en liefst buiten Grtn
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Geen activiteit
Jaja, jullie leiding moet nog even volhouden met hun examens en het studeren, maar wij kijken al enorm uit naar
volgende week, want vandaag is er opnieuw geen scouts…
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Driekoningen
Caspar, Melchior en Balthasar zijn jullie vast en zeker wel
gekend. Maar hoezo komen zij vandaag pas aan? Welja, ik heb
horen zeggen dat ze bij vertrek met de fiets platte band hadden, vervolgens kwam hun bus niet opdagen waardoor ze pas
vandaag in Bethlehem zouden aankomen.

Krijttocht
Dag Welpen! Vandaag gaan we erop los krijten!! We laten
heel ODK onze kunstwerken bewonderen want wij doen
vandaag street art! Ooit al van gehoord? We zien jullie
straks aan het lokaal

Valentijnsspel
Love is in the air, blozende wangetjes, vlindertjes in de buik
want het is weer bijna Valentijn! Cupido kan voor deze dag
nog heel wat hulp gebruiken en daarvoor schakelt hij onze
hulp in. Date aan het lokaal

Het levensechte bosspel
Vanmiddag spelen we een gigakeileukvet levensecht bordspel waarbij jullie zelf de pionnen zijn! Tot straks aan het
lokaal!

Carnaval!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we vandaag mee aan de
carnavalsoptocht in Oostduinkerke. Pas op: deze activiteit is
dus op zondag. De stoet vertrekt om 14u30, maar hou zeker
de Facebookpagina in het oog voor alle details!

Het-grote-5-maart-spel
We zien jullie straks aan ons lokaal!
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WOUDLOPERS

Holà Woudlopers, como estaìs?
We hebben allemaal lekker veel gegeten tijdens die feestdagen,
niet? Dringend tijd dus voor heel wat zalige activiteiten waar we die
extra Kerstmiskilo’s ervan af kunnen lopen! Jullie leiding heeft weer
heel wat toffe activiteiten gepland voor het eerste deel van 2022,
woehoew! We zijn er klaar voor.
Stevige linker!
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Schaatsen in Veurne (vanaf 15u)
Vandaag gaan we SCHAATSEEEEN!!! We spreken af aan de
schaatspiste in Veurne. Neem allemaal jullie handschoenen
mee en schaatsen maar! (We spreken af om 15 uur aan de
schaatspiste in Veurne en het zal eindigen rond 17 uur.)

Ruimtespel
Een UFO stortte deze nacht neer in de Duinen van Oostduinkerke. Kwamen deze aliens met goede bedoelingen
naar ODK of niet?????
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Geen activiteit
De leiding zit momenteel druk in de blok. Een weekje zonder scouts dus!
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AAARRGGG woudloper matrozen! Kapitein piet en zijn bemanning zijn hun schat kwijtgeraakt tijdens een orkaan. Het is aan
jullie de eer om deze terug te gaan zoeken. Let goed op want er
liggen stropers op de loer en die lusten jullie rauw!

Vandaag gaan wij naar het grote Toverbos! Hopelijk zullen
we veel elfjes en trollen zien. De grote elf heeft al verteld dat
ze verlangt om ons te zien! (We spreken om 14 uur af aan
het Calmeynbos.)

Valentijnsspel
Het is bijna Valentijn! Vandaag zal het een Valentijnsspel
worden!! Krijg maar al vlindertjes in jullie buik ;)!
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Pirates of the Carribean

Het grote Lukas-is-jarigspel

Highlandgames
Deze namiddag spelen we de jullie ondertussen welbekende highland games. Wie is de sterkste woudloper of woudloperin onder jullie? Zorg dat je goed opgewarmd bent en
neem zeker je spieren mee. Activiteit van 14u tot 17u.

Carnaval!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we vandaag mee aan de
carnavalsoptocht in Oostduinkerke. Pas op: deze activiteit is
dus op zondag. De stoet vertrekt om 14u30, maar hou zeker
de Facebookpagina in het oog voor alle details!

Techniekendag
Kampvuur maken, pizza’s bakken, schommels sjorren… hebben de woudlopers alle technieken al onder de knie?
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Jowwww
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Houden jullie ook nog het weekend van 22,23,24 april vrij voor ons
WEEEEKEND?
Stevige Linker
Jullie leiding; Veldhoen, Aap, Koolmees en Zebra

JOJO’S
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Schaatsen in Veurne (vanaf 15u)
Vandaag gaan we SCHAATSEEEEN!!! We spreken af aan de
schaatspiste in Veurne. Neem allemaal jullie handschoenen
mee en schaatsen maar! (We spreken af om 15 uur aan de
schaatspiste in Veurne en het zal eindigen rond 17 uur.)

Techniekendag
Ohlalaaaaa special guest …. is coming this Saturda AKA
TECHNIEKENDAG MAAR DAN NEXT LEVEL!
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Gezelschapsspelletjesavond
Woehoeeew niets beter dan een goeie vrijdagavond gezelschapsavond, niet?
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Met Defensie wordt de Belgische krijgsmacht of het Belgisch leger
benoemd. Het is de facto een beroepsleger, want de dienstplicht is op 5
februari 1995 opgeschort. Het leger telt 25.000 beroepsleden en 3.000
reservisten EN WIJ HEBBEN DAAR EENTJE VAN ONDER ONS, OMG
echt? HU wie? Yessss DE Kato brengt voor jullie het grote legerspel…
hou jullie maar klaar!

Het grote Tijs-dankt dat hij het weer beter weet spel
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Valentijnsspel
Het is bijna Valentijn! Vandaag zal het een Valentijnsspel
worden!! Krijg maar al vlindertjes in jullie buik ;)!
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Legerspel

Activiteit

Carnaval!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we vandaag mee aan de
carnavalsoptocht in Oostduinkerke. Pas op: deze activiteit is
dus op zondag. De stoet vertrekt om 14u30, maar hou zeker
de Facebookpagina in het oog voor alle details!

Kookspel with friends
Aujourd’hui, vous allez cuisiner pour votre epic leiders dans
le grand jeu de cuisine ! Maar dit is niet zomaar een kookspel, neen, jullie moeten allemaal voor een vriendje zorgen
die eens mee naar de scouts mag gaan!
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Dag lieve givertjes,
Na een goed gevuld en fantastisch eerste trimester staan er weer
enkele overheerlijke activiteiten op jullie te wachten. Ook staan er
nog activiteiten om geld in te zamelen voor ons kamp op de planning, laten we ze nog succesvoller maken dan OwDeekerst! De
leiding heeft er alleszins veel goesting in, jullie hopelijk ook.
Tot snel!

GIVERS
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Schaatsen in Koksijde
Vandaag gaan we SCHAATSEEEEN!!! We spreken af aan de
schaatspiste in Koksijde. Neem allemaal jullie handschoenen
mee en schaatsen maar! (We spreken af om 14 uur aan de
schaatspiste in Koksijde en het zal eindigen rond 16 uur. Breng
4 euro mee)

Initiatiecursus leiding voor dummies
voor sommigen van jullie zit jullie carrière als scoutslid er
bijna op en daarom mogen jullie vandaag meelopen als
assistent leiding! (Enkel derde jaars)

JAN

Zaterdag

22
JAN

Zaterdag

29
JAN

Initiatiecursus leiding voor dummies
voor sommigen van jullie zit jullie carrière als scoutslid er
bijna op en daarom mogen jullie vandaag meelopen als
assistent leiding! (Enkel derde jaars)

Zaterdag

05
FEB

Zaterdag

12

Valentijnsspel
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Nachtspel
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In de boerebuiten

Volksspelen à la CASA

Carnaval!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we vandaag mee aan de
carnavalsoptocht in Oostduinkerke. Pas op: deze activiteit is
dus op zondag. De stoet vertrekt om 14u30, maar hou zeker
de Facebookpagina in het oog voor alle details!

OwDeeKitsch

