Programma Woudlopers - 2e semester

Dromenland in zicht
Werkjaar 2021-2022

Februari
Za.12 Vandaag zetten we de liefde centraal. We sturen Cupido op
pad en laten zijn pijlen op jullie los gaan in het Valentijnspel.
Za.19 Meisjes willen eens een girlsnamiddag en elke jongen wil eens
een hele namiddag typische mannendingen kunnen doen. We
splitsen de groep deze namiddag bij onze Meisjes & Jongens
namiddag.
Za.26 Wie kan er het meeste kilo dragen? Wie kan de vierkantswortel
van 64 oplossen? Wie kan er het langst op één been staan?
We testen jullie in alle mogelijke proeven en zoeken vandaag
onze Sterkste Woudloper.

Maart
Za. 5

Onze schone gemeente, we kunnen het soms wel een keer
beu worden hé. Tijd voor iets anders! We gaan de hele dag
voor één keer een andere grote stad op zijn stelten gaan
zetten op onze Stadsexplo. Meer info volgt.
Za. 12 1 woord en niet meer uitleg nodig om te weten hoe leuk het zal
worden deze zaterdag. Stratego
Vr.18 Let op! Dit weekend hebben we activiteit op vrijdag.
3 of a kind! Royal flush! Yahtzee!
OneeHunddreedaanddEightyy!!
We trekken onze chiqueste kleren aan en laten het geld rollen
vanavond in onze gloednieuwe Casino. We spreken af om
19u00 en eindigen onze avond (met of zonder geld) om
21u00.

Za.26

Erik van Looy heeft nog één kandidaat nodig voor het
volgende seizoen van De Slimste Mens ter wereld. Een van
jullie kan die plaats innemen. Speel deze week maar elke
avond Trivial Pursuit om te oefenen voor onze Quiznamiddag.

April
Za.2

Za.9

Za.16
Zo.17

Za.23
Za.30

Zit je liever in een bende? Of spioneer je liever voor de
inlichtingendienst? Aan jou de keuze in ons mysterieus FBI
SPEL.
Ooit al eens met familie, school of vereniging naar Gent
geweest? En misschien toevallig een stambeeld gezien van
een meneer met een enorme “schepmulle”? Deze namiddag
gaan we terug in de tijd van Gent in ons Keizer Karel spel.
De scouts is niets voor niets de coolste jeugdbeweging door te
leren sjorren, tenten op te zetten, vuur te maken, zelf eten te
koken, enz… Dit weekend bereiden we jullie voor op ons kamp
deze zomer en leren we jullie al de nodige kneepjes van het
vak. Zeker afkomen is de boodschap want Modelweekend
wordt de max! Verdere info volgt in een brief.
Vandaag is het simpel. We spelen alle klassieke
scoutsspelletjes in onze Oldschool namiddag.
Om onze lieve verkennertjes te steunen vandaag op hun toffe
strandfeest gaan we in combinatie van een fotozoektocht hen
een bezoekje brengen op Beach parrtyyy.

Mei
Za.7

Za.14

Za.21

Za.28

“BOMMEETJEEEE” We spreken vandaag om 13u30 af aan
de voorkant van Ter Borcht te Meulebeke om eens lekker te
gaan zwemmen! De woudlopers mogen er terug opgehaald
worden om 16u30. Vergeet geen rugzak met je zwembroek,
handdoek en duikbril mee te nemen!
Vandaag spelen we Vuurwacht. Ook benieuwd wat we
hiermee bedoelen? Zeker afkomen voor een spannend
avontuurlijk spel!!!
Vandaag hopen we op een wolkeloze warme dag om leuke
Waterspelletjes te spelen! Doe gerust een zwembroek en
handdoek mee.
Hét moment van het scoutsjaar komt in aantocht. Ons
deugddoend scoutskamp! Vandaag komen jullie al te weten
naar welk scoutsdomein we gaan in ons “Zeg leider naar
waar gaan we op kamp spel? “

Belangrijke info
- Het kamp gaat dit jaar door van zaterdag 16 juli tot en met zondag
24 juli. Schrijf dit alvast in je agenda!
- Indien er vragen of problemen zouden zijn, kan je altijd bellen naar
Benjamin (0471/07.14.81) of Fien (0494/80.02.15)

Stevige linker,
Louisa, Margot, Lucas, Fien & Benji.

