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Zondag 2 oktober  

Zijn jullie even klaar voor het nieuwe scoutsjaar als Spongebob 

Squarepants die krabburgers gaat bakken in het restaurant            

“De Krokante Krab” ? (Hopelijk zijn jullie bekend met dit 

programma, anders klinkt dit waarschijnlijk als lariekoek. Zoek het 

anders eens op. Het is namelijk TOP entertainment). We spreken 

vandaag af in het Jan Van Ruusbroecpark in Hoeilaart van 14u 

tot 15u30, zoals we dat gewoon zijn op STARTDAG :)  

 

Zaterdag 8 oktober  

Een speciaal bezoek staat gepland vandaag, kunnen jullie raden naar wie we gaan? Het 

heeft een heel erg zachte vacht, lijkt van ver een beetje op een kameel en heeft een groot 

knuffelgehalte… Weten jullie het al? We zullen het verklappen: we gaan naar de alpaca’s in 

Huldenberg!!! We mogen ze ontmoeten op hun wei, aaien en zelfs eten geven! We spreken 

af om 13h45 aan de Joengele waar we tegen 17h ook weer zullen terug zijn. Vanuit 

organisatorisch punt willen we de ouders vragen om op voorhand te laten weten wie (niet) 

aanwezig kan zijn.  

 

Zondag 23 oktober  

Zoals Avatar zich liet leiden door de vier elementen, laten wij ons vandaag leiden door de 

vier windrichtingen: noord, oost, zuid… en west! Waar de tocht ons heen brengt, weet enkel 

de dobbel (maar we hebben al gehoord dat er iets lekkers op ons wacht). Neem zeker je 

(inwendig) kompas mee zodat we niet verloren lopen! De start ligt aan de Joengele om 

13h45, hopelijk voert de wind ons tegen 17h opnieuw die kant uit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 6 november                                    

BRRRR WE GAAN GRIEZELEN!! Probeer iedereen zo bang mogelijk te maken door je 

engste kostuum aan te trekken, want we vieren Halloween vandaag! Hopelijk houden jullie 

van griezelsnacks, want dat is exact wat we gaan maken om ons voor te bereiden op onze 

mega-spannende griezeltocht vol spinnen, spoken, heksen en andere wezens uit je ergste 

nachtmerries. We zien jullie om 13h45 aan de Joengele, tenminste…als jullie durven! Om 

17h zullen we waarschijnlijk alle griezels overwonnen hebben en mogen jullie weer naar 

huis. 

 

Zondag 27 november 

Aangezien we zo graag buiten vertoeven, is 

dat ook exact wat we vandaag weer gaan 

doen! We gaan immers het park verkennen. 

Niet dat van Hoeilaart, nee, dat we kennen 

we al vanbinnen en vanbuiten! Neem een 

dikke jas mee, want het zou deze tijd van het 

jaar wel koud kunnen zijn. Gelukkig laten wij 

ons daar niet door tegenhouden! We 

spreken af om 13h45 aan de Joengele waar 

we na onze verkenning ook weer zullen 

opgehaald kunnen worden om 17h. 

 

 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                Trouwhartige Collie, Vredelievende Patrijs & Jennifer 


