
KAPOENEN
AGENDA

September en Oktober

september oktober

WWW

ZO 17
10u-17

ZO 24
14u-17

ZA 30
17u-...

ZO 01
12u-15

OVERGANG! Vandaag sturen we de volgroeide ka-
poenen weg naar nieuwe uitdagingen en maken we 
kennis een nieuwe lading vriendjes!

BOMENVERGADERING! Hopelijk zien jullie door het 
bos de bomen nog, want wij zijn volledig de weg 
kwijt! Helpen jullie ons?

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent

Lokaal woudlopers

Lokaal Woudlopers

Posthoorn

Posthoorn

ZO 08
10u-17

ZO 15
14u-17

ZO 22
14u-17

ZO 29
14u-17

DAGTOCHT! Stap per stap zullen wij vandaag onze 
wereld een beetje groter maken! Meer info volgt via 
e-mail.

LEGERVERGADERING! Vandaag worden jullie door 
een speciale gast opgeleid tot volwaardige solda-
ten! Het eerste bevel luidt als volgt: Sta om 14 aan 
De Stuiv klaar in perfect uniform! 

SCIENCE VERGADERING! Kennen jullie Professor 
Sanne Van Vissen? Als goede vriend van onze scouts 
komt hij een lezing geven over het belang van we-
tenschap voor onze samenleving. Daarna volgen er 
natuurlijk ook wat indrukwekkende experimenten!

ZOVEEL SPEIEREN HIEREN! Another one! Na deze 
vergadering gaan jullie niet alleen met meer spie-
ren, maar ook met een hoger IQ naar huis! Allen naar 
De Stuiv!

Volgt nog

Lokaal woudlopers

Lokaal Woudlopers

Lokaal woudlopers

Simia: 32487/49.73.07 kapoenen.woudlopers@gmail.com www.woudlopers.be



WELPEN

AGENDA
September en Oktober

september oktober

WWW

OVERGANG! Vandaag sturen we de volgroeide wel-
pen weg naar nieuwe uitdagingen en maken we ken-
nis een nieuwe lading vriendjes!

WELKOMSTVERGADERING! Vorige week werden de 
nieuwe welpen getest en goedgekeurd. Deze week 
is het dan ook tijd om ze beter te leren kennen en 
hen nogmaals te verwelkomen! 

Lokaal woudlopers

Lokaal woudlopers

Rama: +32484/16.14.89 welpen.woudlopers@gmail.com www.woudlopers.be

ZA 30
17u-...

ZO 01
12u-15

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent

Posthoorn

Posthoorn

ZO 17
10u-17

ZO 24
14u-17

ZO 08
14u-17

ZO 15
14u-17

ZO 22
14u-17

ZO 29
14u-17

SPORT EN SPEL! Vandaag gaan we testen of de 
ex-Woudlandianen nog steeds in topvorm en on-
verslaanbaar zijn in elke sport en elk spel. Indien je 
minder in topvorm vreest te zijn, kom dan zeker ook 
om hem terug wat aan te scherpen!

STADSSPEL! Waar komen Woudlopers toch van-
daan? Mechelen, hier niet ver vandaan! Vandaag 
gaan we dan ook heel de stad Mechelen nog eens 
kennis laten maken met de tofste welpen en scouts 
van het land.

TECHNIEKEN! Scouts? Das durven, maar ook kun-
nen. Gelukkig kunnen de woudlopers veel en die 
kennis wordt dan ook overgebracht, zelfs bij de wel-
pen. Iedereen kan graag veel dingen, de vraag is of 
jij als echte scouts durft te komen?! 

ELEMENTENSPEL!De 4 elementen zijn w…., v…, a…. 
en l... . Wat er deze vergadering gaat gebeuren en of 
deze tip nuttig is weet je alleen als je komt! We zul-
len alleszins niet met vuur spelen en het is ook geen 
ter land, ter zee en in de lucht. Aardig wat denkwerk 
dus.

Lokaal woudlopers

Post Grote Markt

Station Mechelen

Lokaal woudlopers



JONGVERKENNERS

AGENDA
September en Oktober

september oktober

WWW

ZO 17
10u-18

ZO 24
14u-18

ZA 30
17u-...

OVERGANG! Vandaag gaan we van sommige men-
sen afscheid nemen, maar in de plaats gaan we wel 
nieuwe vriendjes verwelkomen. Vergeet zeker jullie 
boterhammetjes niet voor  ’s middags. Derdejaars, 
neem slechte kleren mee.

FIGHT AND EXPAND! Op het programma vandaag, 
een dikke battle met mogelijkheid tot uitbereiden 
en upgraden!

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent

Lokaal woudlopers

Lokaal Woudlopers

Posthoorn

ZO 08
14u-18

ZO 15
14u-18

ZO 22
14u-18

ZO 29
10u-18

#LEVENSSWAG! Lijkt dit voor jou een vreemde titel? 
Kom dan zeker kijken wat we voor jullie in petto heb-
ben. 

TO SCOUTS OR NOT, THAT IS THE QUESTION?
Vandaag gaan we bewijzen dat we het waardig zijn 
om onszelf scout te noemen.

SNAPCITY! De perfecte dag om het stad onveilig te 
maken. Deze keer mag je jouw slimme telefoon wel 
meenenem.

DAGTOCHT! Smeer de beentjes zaterdag maar in 
want vandaag gaan ze werken. Dit hangt samen met 
onze beroemde woudloperskeuken. Neem dus alle-
maal iets mee om ’s middags te bereiden. Gamel is 
ten zeerste aan te raden.

Lokaal woudlopers

Lokaal Woudlopers

Post Grote Markt

Lokaal woudlopers

Anhinga: +32493/69.94.72 jongverkenners.woudlopers@gmail.com www.woudlopers.be

ZO 01
12u-15

MOSSELSOUPER! Dit weekend is er geen vergade-
ring. Maar kom zeker met de hele familie genieten 
van heerlijkse mosseltjes of Vol-Au-Vent Posthoorn



VERKENNERS
AGENDA

September en Oktober

september oktober

WWW

ZO 08
14u-18

ZO 15
14u-18

ZO 22
10u-.18

VR 27
19u-....

BASIC GAMES TO THE MAX! Basic games maar dan 
hard, vele harder! Oh, ook iets dat in 1954 werd ge-
lanceerd in de Nederlandse stad Dordrecht. Maar 
dan op scouteske wijze!

THE CHALLENGE! Wij werden uitgedaagd… zij wor-
den vermorzeld, zo simpel als 1 + 1, da’s 3 zeker?

DAGTOCHT! En nog een kilometer! Not your com-
mon dagtocht, mee te nemen middageten (Woudlo-
perskeuken).

WEEKEND! We trekken er op uit, naar waar is nog 
een raadsel. Wat een zekerheid is dat je het niet wil 
missen!

Lokaal woudlopers

Lokaal woudlopers

Kapel a/h lokaal

Station Mechelen

Koelan: +32472/86.39.22 verkenners.woudlopers@gmail.com www.woudlopers.be

ZO 17
10u-18

ZO 24
14u-18

ZA 30
11u-...

OVERGANG! Het is weer zover, we nemen afscheid 
van de derdejaars en we verwelkomen op gepaste 
wijze onze nieuwe verkenners. 

FOBIEOVERWINNING! Deze vergadering gaan we 
een angst overwinnen, maar welke? Mee te nemen 
sportkleren en sportschoenen!  

MOSSELSOUPER! De jaarlijkse Mosselsouper, wat 
moet je weten, je wordt om op zaterdag 11u in per-
fect uniform verwacht aan de Posthoorn alsook met 
je slaapgerief. Wij verwachten iedere verkenner op 
post!

Lokaal woudlopers

Lokaal Woudlopers

Posthoorn

ZO 01
...u-17

MOSSELSOUPER! De jaarlijkse Mosselsouper, wat 
moet je weten, je wordt om op zaterdag 11u in per-
fect uniform verwacht aan de Posthoorn alsook met 
je slaapgerief. Wij verwachten iedere verkenner op 
post!

Posthoorn




