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Voorwoord Groepsleiding
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Wij hebben goed nieuws: ALLE wolo's mogen toch in real life
naar de scouts komen!! :-)
Voor de rest willen we hier kort de kampdata nog eens
vermelden, maar vergeet niet: deze zijn onder voorbehoud (het
zou kunnen dat Corona ons nog extra gepuzzel cadeau geeft).
Wij zouden aanraden, indien mogelijk, de periode van 1-15 juli
vrij te houden.
- De jogi’s en givers gaan op kamp van 1 tot 11 juli.
- De wolo’s gaan op kamp van 2 tot 11 juli.
- De kapoenen en welpen gaan op kamp van 5 tot 11 juli.
Voila, meer hebben wij (helaas) niet te zeggen maar bij vragen,
mail of bel gerust!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Marie, Myrte, Jade en Anna

AgEnDa
1 - 11 juli: Jogi- en Giverkamp
2 - 11 juli: Wolokamp
5 - 11 juli: Kapoenen- en
Welpenkamp

Kapoenen
Dag super coole Kapoenen!!
Helaas had jullie Leiding geen zin om een
maandprogramma te maken. Maar niet getreurd,
Team Redactie zorgt daar dan wel voor!

Zondag 7-2: Vandaag is het Hamster Vergadering!! Heeft de
leiding een hamster als huisdier voor de kapoenen gekocht? Of
zijn jullie de hamstertjes en moeten jullie zoveel mogelijk
snoepjes meesmokkelen naar de vergadering? Team redactie
weet het niet maar de twee opties lijken wel super cool!
Zondag 14-2: Zoals jullie wel weten is het vandaag Valentijn.
Maar in plaats van al dat klef gedoe doen we vandaag een
Jongens Tegen Meisjes Vergadering! Op deze romantische
dag willen wij te weten komen welk geslacht nu eigenlijk beter
is!
Zondag 21-2: Het is nooit te vroeg om te leren over de gevaren
van drugs en criminaliteit, daarom doen we vandaag
Maﬁa Vergadering. Om jullie duidelijk te maken welk pad je
niet op moet gaan!

Zondag 28-2: Team redactie weet dat jullie allemaal super slim
zijn, maar wie is nu de slimste? Wij willen het te weten komen
tijdens de Slimste Kapoen Van De HDB Vergadering! Lees dus
maar snel een encyclopedie om je goed voor te bereiden.

Dikke (digitale) knuffels en een stevige linker,
Team redactie (en Veva, Apo, Rikki, Gigi en Kora)

Welpen
Hey daar allercoolste, -liefste, -leukste welpen!
Jajajaa, het nieuwe jaar is goed en wel gestart en wij
helemaal klaar om er met jullie weer helemaal in te
vliegen!
Zondag 7-2: Wie is jouw favoriete stripﬁguur? Denk er alvast
eens
goed
over
na,
want
vandaag
is
het:
Stripﬁgurenvergadering!! Is het Kiekeboe, Urbanus, Jommeke
of misschien zelfs de Rode Ridder? In een ware strijd tussen
stripﬁguren bepalen we voor eens en voor altijd wie de coolste
stripﬁguur ooit is!
Zondag 14-2: Er hangt liefde in de lucht, het is de dag van de
hartjes,
de
rozen
en
super
veel
liefs,
het
is...
Valentijn-vergadering!!! Uiteraard weten wij hoe gigantisch
romantisch jullie zijn! Stift daarom jullie lippen, kam die haren,
bereid je beste versiering trucs voor, en oefen die stoere
knipoog maar al eens in de spiegel!
Zondag 21-2: Boemba en z'n vriendjes is misschien al wat
ouderwets, maar artiest zijn dat kunnen wij ook!
Circus Vergadering!!! Wij weten natuurlijk wel dat jullie vanzelf
al kleine clowntjes zijn, maar vandaag leren we jullie hoe dat
echt moet! Verkleed jullie als clown, circusartiest of misschien
wel als circusdier en tot vlug!
Zondag 28-2: Vandaag beslissen we voor eens en altijd wie de
knapste bol onder ons is in de Alleskunners-vergadering!!
Vandaag testen we hoe goed jullie nu eigenlijk in zijn in heel
wat verschillende disciplines. Misschien zit er onder jullie wel
een echt zangtalent, of schuilt er een ware worstelkampioen in
een van jullie?Stretch die benen en warm je hersens maar al op!

Dikke (digitale) knuffels en een stevige linker,
Akela, Baloe, Chill, Raksha, Phao en Kaa

Woudlopers
Dag super coole Wolo’s!!
Helaas had jullie Leiding geen zin om een
maandprogramma te maken. Maar niet getreurd,
Team Redactie zorgt daar dan wel voor!

Zondag 7-2: Sinterklaas heeft ons laten weten dat zijn
stoomboot is stilgevallen op zijn terugweg. We moeten hem
dus helpen tijdens de Sinterklaas Vergadering 2.0!
Zondag 14-2: Vandaag is het Valentijn, en we willen jullie al onze
tips en trics bijbrengen. Wij zijn namelijk meesters van de liefde,
je zou ons wel Cupido kunnen noemen! Kom alles te weten over
de liefde tijdens de Valentijns Vergadering!
Zondag 21-2: Het is putje winter, maar in onze gedachten is het
al zomer. Wij willen terug kunnen zweten van de warmte,
gelukkig kunnen we dat ook door te sporten. Daarom is het
vandaag Sport Vergadering! Trek je loopschoenen dus maar
aan en zorg dat je al opgewarmd bent, want we gaan er in
vliegen!
Zondag 28-2: Wolo en Yolo lijken heel veel op elkaar, maar wat
wilt dat nu eigenlijk zeggen “you only live once”? Kom het te
weten
op
de
superformiweldigeindefantakolosachtig
vergadering! Dit wil je niet missen!

Dikke (digitale) knuffels,
Team redactie (en Anna, Febe, Marvin, Jarne, Lant en Junot)

Jogi's
Dag super coole Jogi’s!!
Helaas had jullie Leiding geen zin om een
maandprogramma te maken. Maar niet getreurd,
Team Redactie zorgt daar dan wel voor!

Zondag 7-2: Jullie leiding heeft een raadsel gemaakt voor jullie!
Het is namelijk Schattenjacht Vergadering! De patrouille die
het als eerste oplost krijgt een prijs, maar wat zo het zijn?

Zondag 14-2: Aangezien het Valentijn is willen we jullie een kans
op liefde gunnen. Daarom is het Speeddate Vergadering! Zorg
maar dat jullie haren goed liggen en je je beste openingszinnen
van buiten kent!

Zondag 21-2: Nu we een heel aantal nieuwe stelletjes in de
scouts hebben willen wij weten wie er het langst bij elkaar kan
blijven. En om het proces een beetje te versnellen houden we
vandaag Temptation Island Vergadering!

Zondag 28-2: Ondertussen weten we wie de grooste
romanticussen zijn en wie de grootste players, maar er zijn nog
levensvragen. Daarom doen we een Black Box Vergadering!

Een stevige linker,
Team Redactie (en Bert, Jan, Pockelé, Zoë, Siska en Serbaas)

Givers
Dag super coole Givers!!
Helaas had jullie Leiding geen zin om een
maandprogramma te maken. Maar niet getreurd,
Team Redactie zorgt daar dan wel voor

Zondag 7-2: Vandaag houden we een Pisquiz! Wij willen weten
wie de grootste blaas heeft (en het slimst is). Zorg dus dat je een
glas hebt klaar staan en zeker op voorhand naar het toilet bent
geweest.

Zondag 14-2: Het is misschien wel Valentijn, maar wij geloven
niet dat jullie romantisch kunnen zijn. Bewijzen jullie ons het
tegendeel tijdens onze Cupido Vergadering?

Zondag 21-2: 3 maal 3 is 9, maar weten jullie wat 36498 maal
2578914 is? Ik dacht het niet, maar dat doet er eigenlijk ook niet
toe. Vandaag is namelijk Paardenvraag Vergadering! Dus
bereid je meest idiote vragen maar voor!

Zondag 28-2: Team redactie heeft niet zoveel inspiratie meer,
dus we houden het simpel vandaag. We zullen gewoon enkele
games spelen tijdens de Gamer Girl/Boy Vergadering.

Een stevige linker,
Team redactie
(en Van tricht, Claeys, Callebaut, Vandervelden en Lucas)

