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Zondag 16 januari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Joepieeee vandaag eindelijk weer scouts. Dit doen we samen met de 

welpen! Wat we gaan doen is een grote verrassing! Hopelijk allemaal 

present. Tot dan!  

 

 

 

 

Zondag 23 januari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Vier vier vier vier! Dat is het thema van vandaag. We gaan op zoek naar 

kwartetten, leggen vier op een rij en vliegen tussen vier vuren. Hopelijk wordt 

er vandaag niemand gevierendeeld. Tot dan! 

 

 

 

 

Zondag 30 januari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

‘Homo universalis’, ‘één jaar gratis’, ‘Binnen de minuut’, ... Misschien zeggen deze tv-programma’s 

jullie nog niet veel, maar daar komt vandaag verandering in. 

 

 

 



Zondag 6 februari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Welk geslacht gaat vandaag winnen? Zijn het de meisjes of 

zijn het de jongens? We testen dit vandaag. Vandaag 

battlen de kabouters tegen de welpen. Wij kijken er al vast 

naar uit! 

 

 

 

 

Zondag 13 februari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Hou jullie al maar goed vast want wij verlaten deze 

zondag de Aarde. Wij zullen jullie hulp goed kunnen 

gebruiken om onze voeten van de grond te krijgen! Ben 

jij onze redder-astronaut in nood?  

 

 

Zondag 20 februari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Ajoin, Ajoin, Ajoin. Oilstj carnaval kan jammer genoeg niet 

doorgaan dit jaar     . Oooh maar wij hebben een goed 

idee!!! Wij vieren carnaval gewoon op de scouts!! Wie is 

hier het mooist en origineelst gekleed? 

Ps: kom verkleed naar de scouts!  

 

 

Zondag 27 februari 2022 @denbos van 14u tot 17u 

Slecht nieuws, normaal gezien zouden we ons nu 

allemaal verkleden om naar Oilstj Carnaval te 

gaan, maar het gaat jammer genoeg niet door. En 

nog is slecht nieuws, vandaag is het dan ook geen 

scouts, snik snik     . Geniet van jullie vakantie 

welpjes!  

 

 



Een stevige scoutslinker, 

De welpenleiding, 

Wout, Lena, Nathan, Michiel en Marie 

 

 


