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Kapoenen
Hey hey kapoentjes,
het is een nieuw jaar en wij hopen dat jullie er
weer helemaal klaar voor zijn, wij alleszins al
wel!

Zondag 3-1:
GEEN VERGADERING de leiding doet een
nieuwjaarsreceptie met de eigen bubbel
Zondag 10-1: Wat zijn jullie nieuwjaars beloftes? Hebben jullie
zin in het nieuwe jaar? Wat brengt 2021 op ons pad? we komen
er allemaal achter op de NIEUWJAARSVERGADERING, we
verwachten jullie op het kapoenen terrein om 14 uur met 50
cent zoals normaal.
Zondag 17-1: Haal jullie wanten en sjaals maar boven want we
gaan naar de magische wereld van Nowan in de NOWANS
WINTERVERGADERING. Jullie worden verwacht aan het
kapoenen terrein om 14 uur met 50 cent.
Zondag 24-1: De winter heeft het land in zijn greep, er passeert
namelijk een sneeuwstorm over België. Kleed jullie warm en
doe jullie sneeuwbrillen maar aan want we gaan dit wonder van
de natuur trotseren in de SNEEUWSTORMVERGADERING. We
beginnen onze expeditie zoals altijd aan het kapoenen terrein
om 14 uur met 50 cent in jullie sneeuwjassen.
Zondag 31-1: we gaan misschien niet skiën maar een après-ski
wordt altijd wel geapprecieerd en dat is precies wat wij gaan
doen in de APRÈS-SKIVERGADERING om 14 uur op het
kapoenen terrein met 50 cent in de hand.

We zien jullie snel terug, maar tot dan een gelukkig nieuwjaar.
Apo, Veva, Kora en Gigi

Welpen
Dag lieve en stoere welpjes!!!
Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben wij kunnen
alvast niet wachten. Bekijk hier wat er jullie in
januari te wachten staat.

Zondag 3-1: Geen vergadering! Vandaag is er helaas geen
vergadering omdat wij eens allemaal goed moeten studeren.
Zondag 10-1: De feestdagen zijn achter de rug maar hopelijk
heb je nog wat plaats in je maag na al dat lekkere eten. Het is
namelijk all you can eat vergadering! Wie kan er het meeste
marshmallows in zijn mond steken? Hoe snel kan jij een hotdog
opeten? Ontdek het op deze vergadering.
Zondag 17-1: Haal je blauwe kleren en je witte muts maar al
boven want vandaag is het Smurfenvergadering! Ben je
eerder Grote smurf, brilsmurf, lolsmurf of misschien wel
moppersmurf? Weten jullie te ontsnappen aan Gargamel en
zijn sluwe kat? Kom het te weten op deze vergadering!
Zondag 24-1: Maak je bagage maar al klaar want wij gaan op
reis. Het is namelijk reis rond de wereld vergadering! Gaan
jullie liever naar een warm land zoals Marokko of zijn jullie toch
eerder fan van de koude Noordpool? Pak alvast maar je
zonnecrème en je lange broek mee.
Zondag 31-1: Vandaag is de dag waar de Britten al zolang op
zitten te wachten! Daarom vieren we de Brexit vergadering!
De onderhandelingen zijn eindelijk afgelopen, de Britten
verlaten de Europese Unie. Kom jij ze mee uitzwaaien?
Alweer een maand vol met plezier. Hopelijk tot snel!!
Allerliefste groetjes,
Kaa, Raksha, Chil, Akela, Baloe en Phao

Woudlopers
Joww Wolo's!
Gelukkig nieuwjaar!!! Hopelijk hebben jullie een
beetje kunnen genieten van de feestdagen! Het is
een nieuw jaar, dus staat er ook een nieuwe maand
vol leuke activiteiten voor jullie klaar!!

Zondag 3-1: Vandaag is het spijtig genoeg Geen vergadering.
Maar vanaf volgende week staan wij weer paraat voor jullie!
Zondag 10-1: Vandaag gaan we officieel weten wie het sterkste
geslacht is, want het is Jongens VS Meisjes vergadering!!!! Dus
zorg maar dat je er bent. Met hoe meer jullie zijn hoe
makkelijker het misschien wel zal worden!
Zondag 17-1: Valt het klimaat nog te redden denk je? Of wat
zouden wij kunnen doen om de opwarming tegen te gaan?
Vandaag komt er misschien meer duidelijkheid op de Klimaat
vergadering.
Zondag 24-1: We hebben deze week een oude schatkaart
gevonden op zolder. Zouden jullie ons willen helpen op de
Schattenjacht vergadering!
Wie weet worden we wel
miljonairs!! Maarja dan moet je wel komen natuurlijk.
Zondag 31-1: Hopelijk zijn jullie niet bang voor spuitjes? Want
het is vandaag V
 accin vergadering! Samen tegen Corona!

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! En VERGEET JULLIE
MONDMASKER NIET! Stevige groeten
Anna, Febe, Marvin, Jarne, Lant en Junot

Jogi's
Joww Jogi’s!
Gelukkig nieuwjaar! Hoe waren de feestdagen?
Hopelijk heel leuk! De vergaderingen in januari zijn
nog steeds online!

Zondag 3-1: Vandaag is het spijtig genoeg Geen vergadering.
Maar vanaf volgende week zijn we opnieuw online voor jullie!
Zondag 10-1: Vandaag is het online schaats-vergadering! Kom
online in de Discord en kom te weten hoe je online schaatsen
kan! Van 14u tot 16u!
Zondag 17-1: Normaal zou het vandaag Gouwfilm geweest zijn,
deze kan jammer genoeg niet doorgaan, dus doen we een
online alternatief. Van 1 4u tot 16u in de Discord!
Zondag 24-1: Het is 24 januari, daarom doen we vandaag,
24-uren-in-een-dag-vergadering! Van 14u tot 16u in de
Discord!
Zondag 31-1: Krijgen jullie vandaag het vaccin? Kom het te
weten op de V-Day-vergadering! Van 14u tot 16u in de Discord!

Hier nog eens de link naar de Discord-groep:
https://discord.gg/5ffV6X3fas

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! Stevige linker
Bert, Jan, Pockelé, Zoë, Siska en Servaas

Givers
HALLOO GIVERS!!!!
Amai de laatste keer dat wij jullie zagen was vorig
jaar, zo zot!!! Maar kijk, een nieuw jaar met nieuwe
wensen!

Zondag 3-1: Wie zijn die 3 oude mannen die bij de kribbe van
kindje Jezus staan? jazeker het zijn de Driekoningen!!! Ben jij
ook wijs? of ben jij meer de ster in de groep? Dat weten we
vandaag! Tot dan!!
Zondag 10-1: Stoef jij ook graag hoe snel jij rond de
watersportbaan loopt? Perfect, want vandaag is het
Stoefen-met-je-prestatie vergadering! Vandaag mag je
stoefen zoveel je wilt, super wijs!! Tot dan!
Zondag 17-1: Gelukkige verjaardag Florian want vandaag ben je
Jarig! (vergadering) Vandaag gaan we Florian zijn verjaardag
vieren!!
Zondag 24-1: <OMG lads, today is het 113 years geleden that de
scouts
has
been
opegricht.
Want
today
it
is
Robert-Baden-Powell-established-de-scouts-vergadering Wtf
zotjes right>
Zondag 31-1: MOOOOOOOOH GERTJE morgen kwamen wij
voor het eerst op tv ofzo? Ja Samson Dat klopt op 1 februari 1989
was
onze
eerste
uitzending!!
Daarom
vieren
we
Samson-en-Gert-Verjaardag Vandaag gaan we naar Samson
en Gert kijken!!! tot dan!!!

Gelukkig nieuwjaar en tot dan he!!
Van tricht, Claeys, Callebaut, Vandervelden en Lucas

