Tchilla heeft al 50 vriendschapsbandjes gemaakt, Lupo werkt stevig aan zijn
summerbody, Zips heeft de haag al 10 keer gesnoeid, Wacko kent het Chinese
woordenboek uit zijn hoofd, Azora heeft alle DIY-projectjes van YouTube
uitgeprobeerd en Aziza heeft heel Netflix uitgekeken.
Vervelen jullie je ook zo hard zonder scouts? Wij alvast wel... ☹
Daarom hebben we deze week een nieuwe opdracht in petto:
Maak een zo cool mogelijk kamp in de tuin of in huis. Gebruik
alles wat je vindt zoals kussens, dekens, takken, bladeren,.. om het
gezellig te maken.
De Kapoen met het mooiste kamp is de winnaar en wordt vermeld op onze site en
Facebookpagina! Stuur dus zeker een foto van jullie kamp naar
kapoenen@scoutswvb.be
We missen jullie heel hard, hopelijk tot snel! Virtuele kusjes van:

Tchilla, Lupo, Zips, Wacko, Azora, en Aziza

Jow welpen!!!

Deze week hebben wij nog eens een toffe opdracht voor jullie. De bedoeling is dat jullie een
klerenketting maken, geweetwel. Maar niet zomaar een. Schrijf/vorm met jullie
kleren het woord ‘welpen’, jullie naam, of iets anders scoutsgerelateerd. Trek er een toffe foto van!!
Die mogen jullie dan doorsturen
naar welpen@scoutswvb.be! Wij
kijken keihard uit om jullie mooie
kettingen te mogen
bewonderen, verras ons nekeer
☺
We missen
jullie 
Dikke lebbers,
Pipa, Ouzo, Mundi, Pluto, Flora,
Rico en Mila

Kabouters: IK-MIS-DE-SCOUTS-BINGO
Dag allerliefste Kabouters, missen jullie de scouts ook zo hard als ons? Niet getreurd, hier is
alvast een megaleuke ik-mis-de-scouts-bingo zodat je toch een beetje in de scoutssfeer kan
komen! De bedoeling is heel simpel, voltooi elke opdracht die je in de vierkantjes kan
vinden. Na elke opdracht die je voltooid hebt mag je een groot kruis trekken over die
opdracht. Indien je ze allemaal hebt voltooid heb je BINGO! Het is natuurlijk altijd heel fijn
voor ons als je bij elke opdracht een leuke foto zou nemen en naar ons doorstuurt:
kabouters@scoutswvb.be
Heel veel plezier, hopelijk tot snel, MAAR denk vooral aan jullie gezondheid en was telkens
goed je handen!!

Dikke afstandskus van jullie leiding xoxo
Roeni, Alani, Lichu, Kuvo, Mara, Souleyman en Filou

BOUW EEN
MEGAVETCOOL
PARCOUR! (dit mag
binnen of buiten zijn)

VERSIER JE STOEP MET
KRIJT!

VIND EEN KLAVERTJE
VIER!

SLAAP EEN NACHTJE IN
EEN TENT!

DOE EEN PICKNICK IN JE
TUIN!

MAAK EEN ZO LANG
MOGELIJKE
KLERENKETTING!

STAP ROND JE TAFEL
MET EEN LEPEL IN JE
MOND EN EEN EI OP!
(het ei mag niet vallen)

MAAK EEN ORIGINEEL
MONDMASKER!

MAAK EEN PAPIEREN
VLIEGTUIGJE DAT
MINSTENS 1,5 METER
VER KAN VLIEGEN!

Jongverkenners:
Beste JV’s!!

Vandaag kunnen we alleen maar denken aan corona en wat het
wereldwijd allemaal veroorzaakt, of hoe dat zelfs een pandemie u niet
van school heeft kunnen redden…
Niet getreurd!!! de leiding zit gelukkig niet stil, en terwijl wij hoopvol
verder timmeren aan een kamp hebben wij ook nog tijd om
zondagactiviteiten te bedenken!

MAAR wat we in tussentijd allemaal vergeten is dat vandaag, 19 april, een dag is van enorme
geschiedenis!! In 1971, op 19 april, lanceerde De Sovjet-Unie de Saljoet 1, het eerste Russische
ruimtestation.
Om deze geweldige gebeurtenis te herdenken dagen we jullie uit jullie eigen spaceship te maken,
ééntje die werkt, en ons het videoverslag van zijn take off te sturen naar
jongverkenners@scoutswvb.be!!
Veel succes!!
Op de creativiteit wakker te schudden is hier een voorbeeld van hoe je dit kunt aanpakken xx
https://www.youtube.com/watch?v=R625vwA4jpQ en op YT vind je nog veel meer interessante
technieken!

