
DE  WIPPLANK

Gelukkig 
nieuwjaar!

Januari - Maart

Een samenvatting van het jaar:

De Ryanair-landing  
werd uitgetest...

Leven kreeg een nieuwe 
betekenis na dit gesprek.

Grenzen werden verlegd.

Dit mythische schepsel ontsnapte 
uit zijn hoeven.

Vanbinnen vind je onze  
nieuwjaarsbrief maar ook een  

belangrijke          AANKONDIGING!

Awel, merci voor 
de inzichten!!

hiii-hi-hi-hinik



Na lang overleg mogen we het eindelijk zeggen, ja wij organiseren
 een zeepkistenrace! Hoe spannend! Deze organiseren we op 29 april.

Het zou ons mega hard helpen moesten jullie materiaal 
bijhouden voor de bouw van onze zeepkisten.

 

Wie oudere generaties van 80 jaar geleden en daartussen kent mag
 laure.osce@hotmail.com contacteren! Zo kunnen wij ons  

80 jaar bestaan samen vieren. 

jaar scouts

SAVE THE DATE  
Zeepkistenrace!!



Liefste skoete ro
Een nieuw jaar ga ik beginnen met mijn vuilste kleding aan,
want een schone blouse? Daar hebben we hier niets aan!

Dit jaar ga ik elke zondag komen naar scouts want het is oh zo leuk,
elke week samen ravotten, we lachen ons een deuk. 

Een nieuw jaar ga ik beginnen met mijn beste maten,
want op skoete ro zijn we allen toegelaten!

In 2023 lachen we naar iedereen nog een beetje meer, 
want elke persoon hier is toch nen toffe peer!

Gelukkig nieuwjaar, je KAPOEN!!!

Wij brengen alvast wat sfeerlicht!



KAPOENEN 
27/01 = 2023 kick off  

05/02 = wij gaan ravotten in het bos  

 12/02 = wij doen een Ruiltocht  

19/02 = wij gaan op schattenjacht  

26/02 = geen scouts leiding is op weekend "#$ 

05/03 = wij spelen cluedo  

12/03 = het is eetfestijn dus allemaal lekker komen 
smullen %&'((geen scouts dus!) 

19/03 = we gaan terug in de tijd 

26/03 = leiding tegen de kadeeën  
Zita : +32 468 28 15 39  

Lucas : +32 484 75 04 24  

 

 

 



Kabouters 
 
15/01 : Helaas geen scouts vandaag, de leiding zit nog stevig in de boekjes :) 
 
22/01 : We zorgen voor vervangleiding want wij moeten studeren. 
 
29/01 : Wij zijn bijna klaar met onze examens, de jin gaat met jullie paintballen!!! Kom 
in camouflagekledij. 
 
4/02 : We spreken in de avond af om marshmallows te eten en warme chocolademelk 
te drinken aan een kampvuur. 
 
12/02 : We spelen het grote sneeuwballen spel. Kleed je warm aan! 
 
19/02 : We gaan waterpret hebben vandaag, meer info volgt. 
 
26/02 : De leiding is op weekend, geen scouts :( 
 
5/03 : Mega grote kei toffe verrassing!!! Meer info volgt. 
 
11 - 12/03 : Eetfestijn!!! We zien jullie daar! 
 
19/03 : Het grote carnaval spel!!!!!  
 
26/03 : Vandaag gaan we jullie wat tips geven om een echte scouts te worden. 
 

 

             



Welpen 
15/01 : We regelen vervangleiding voor jullie want wij moeten studeren :( 

21/01 : ZATERDAGAVOND gezellig avondje rond het kampvuur, meer info volgt. 

29/01 : Wij zijn bijna klaar met onze examens, de jin gaat met jullie paintballen!!! Kom in  

camouflagekledij. 

5/02 : 1 tegen allen, of beter, allen tegen de jin! (en Emma) 

12/02 : We spelen het grote sneeuwmanspel. Kleed je warm aan! 

19/02 : We gaan zwemmen, meer info volgt. 

26/02 : De leiding is op weekend, geen scouts :( 

5/03 : Mega grote kei toffe verrassing!!! Meer info volgt. 

11 - 12/03 : Eetfestijn!!! We zien jullie daar! 

19/03 : Het is carnaval, Wie verkleed komt krijgt bonuspunten! 

26/03 : Techniekendag, een echte scout moet die technieken goed onder de knie hebben! 

 Vandaag leren we ze jullie stap voor stap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise: +32 478 42 43 23   Emma: +32 468 31 09 17 Wannes: +32 474 21 42 38  

De mega 
enthousiaste, 
toffe en 
ondeugende 
welpenleiding 😉😉 







GIDSEN

29/01: Waar zijn Jeroen en Jesse? (neem een springtouw mee)

5/02: We vieren dat onze examens eindelijk voorbij zijn :p (neem een cadeautje voor de
leiding mee)

12/02: Real life jungle speed (neem een jungle accessoire mee)!

19/02: Escape room? Laat uw verstand maar thuis vandaag, of toch niet?

26/02: Geen scouts want wij zijn op weekend… (post een foto met uniform in de groep)!

05/03: Twee ijsberen lopen door de woestijn.
"Tjonge, het moet hier wel ontzettend glad zijn.’’
"Hoe zo?’’
"Nou, moet je zien hoeveel zand ze hebben gestrooid."
(neem een oude kinderfoto mee)

12/03: Eetfestijn: afwassen (neem u favoriete zeep mee)

19/03: Pak jullie zwemgerief mee voor een frisse duik (breng aub zwemkledij mee…)

26/03: Haal de architect in jullie naar boven! Neem een balpen mee!

Xoxo,
Jullie liefste leiding :)



Wipplank
Verkes

15/1 = vandaag verbreken we al jullie goede voornemens van
het nieuwe jaar

  
22/1 = we vliegen de wereld rond 

  
29/1 = sneeuwballengevecht

 

 
05/02 = money, money, moneyyyy

  
12/02 = van kapoen tot verkenner 

 

 
19/02 = Het grote stadsspel in Rode

  
26/02 = we vieren carnaval wat vroeger, doe jullie MARGINAALSTE

OUTFIT aan 
 

05/03 = SURPRISE

11-12/03 = handen uit de
zakken iedereen komt

helpen op het eetfestijn 
  

19/03 = zeepkist beginnen bouwen 

 
 
 

 
26/03 = Techniekendag 



Een nieuw jaar ga ik beginnen met mijn vuilste kleding aan,
want een schone blouse? Daar hebben we hier niets aan!

Dit jaar ga ik elke zondag komen naar scouts want het is oh zo leuk,
elke week samen ravotten, we lachen ons een deuk. 

Een nieuw jaar ga ik beginnen met mijn beste maten,
want op skoete ro zijn we allen toegelaten!

In 2023 lachen we naar iedereen nog een beetje meer, 
want elke persoon hier is toch nen toffe peer!

Gelukkig nieuwjaar, je KAPOEN!!!

WAAR O WAAR GAAN WIJ OP JINKAMP?

WIJ STELLEN 
ONS DE VRAAG

??

??

??

??
??

??

Tot na den blok!!




