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H E T  V O O R W O O R D

Dag liefste ouders en beste vrienden van de scouts,

We zijn spijtig genoeg aan de laatste gewone korrel van het scoutsjaar toe. Maar dit betekent ook dat het

kamp dichter bij komt. Joepieeee!  Volgende maand kunnen jullie dus de kampkorrel in jullie mailbox

ontvangen.  Voor deze laatste maand gaan we er nog eens een dikke lap opgeven.  Lees het voorwoord zeker

verder want vanaf nu kan er ingeschreven worden voor het scoutskamp. 

- Coronamaatregelen -

Wij zouden jullie er graag nog eens aan herinneren om altijd een mondmasker te dragen bij het afzetten en

ophalen van je kind, en niet te blijven plakken.

Wanneer je zoon of dochter in quarantaine moet, vragen we ook om je kind niet naar de scouts te sturen,

en steeds de adviezen van de huisarts, de school of het CLB op te volgen. Ook wie ziek is, blijft thuis!

Wij staan achter het advies van één hobby per kind, maar de keuze om dit al dan niet te volgen ligt volledig

bij jullie. We verwachten dat elke ouder hier zelf een verantwoordelijke keuze in maakt. Zo zorgen we

samen voor een veilige omgeving op de scouts!

- Kamp + Inschrijvingsformulier -

Joepie we hebben weer groen licht gekregen om op kamp te vertrekken. Let op: de kampdata zijn dit jaar wat

opgeschoven. Aangezien wij ons verwachten aan dezelfde corona regels als vorig jaar gaan we jullie weer

vragen om jullie kind zowel af te zetten als op te halen op het kampterrein. 

Dit jaar trekken we met onze bubbels naar luik in het dropje Ocquier. Het kamp zal doorgaan van 3 juli tot en

met 9 juli voor de kapoenen, welpen en wolven. Voor de  jongverkenners en verkenners van 3 juli tot 12

juli. Ook hebben we dit jaar een nieuwe tak mee op kamp, namelijk de akabe. Zij komen mee van 6 juli tot 9

juli.

Vanaf nu kan je je inschrijven voor het kamp via volgende inschrijvingslink:

https://forms.gle/GSrC59YpTAq88qcy9

!!! DEADLINE KAMPINSCHRIJVING + BETALING 1 JUNI !!!

De prijs voor zowel groot als klein kamp bedraagt 115 euro.

! LET OP ! Vanaf dat er 3 kinderen meegaan op kamp krijg je PER KIND 15 euro korting. 

Stel: Je hebt 3 kinderen die meegaan op kamp dan betaal je i.p.v €345 --> €300 in totaal. 

We vragen om dit bedrag te storten voor 1 JUNI op het rekeningnummer BE16 1030 1663 6174. 

In de mededeling schrijf je: NAAM & VOORNAAM KIND + TAK + KAMP 2021.

Verdere informatie over het kamp volgt zoals elk jaar in de kamp korrel die jullie ontvangen in juni

https://forms.gle/GSrC59YpTAq88qcy9


Dikke, virtuele scoutsknuffels! 

Je kan ons steeds bereiken per e-mail: vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon:

Janne Vandenborre: 0471505518

- Fonds op maat -

Wat is Fonds op maat? Voor weekends, kampen en andere activiteiten geeft Scouts en Gidsen

Vlaanderen een duwtje in de rug voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Het idee is dat

ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een

derde. Het zou heel fijn zijn als iedereen mee kan op kamp. Zou dit niet lukken omwille van financiële

redenen dan mag u steeds de hoofdleiding contacteren, dit blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij

kunnen dan voor jullie een aanvraag indienen voor fonds op maat. Aarzel niet om ons te contacteren, wij

helpen jullie met alle plezier verder. 

Senne Trappeniers: 0476086753

Pittige Sneeuwhoen & Consciëntieuze Dingo



I N F O

Lokalen

Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.  

 

Uniform 

Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en

gidsen Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas

met reflecterende strook.

 

Groepsdas  

Groen-geel met reflecterende strook:  € 11. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de

vergaderingen) en cash,  gepast  te betalen. 

 

Rekeningnummer 

BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart  

 

Ongevalaangiften 

Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding. 

 

Tweedehandsuniformen 

Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts)

vanaf de helft van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor. 

 

Verhuur 

Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer

informatie.  

Foto’s

Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina

(Scouts & Gidsen 'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website!



Website 

Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres:  http://www.scoutshoeilaart.be

of mailen naar :  vvksmdekorrelaar@hotmail.com . 

 

Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06

E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be

 

Scoutswinkel De Hopper  

(http://www.hopper.be)

Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel!

De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen

per betalend kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om

dit gespaard bedrag in vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs

10% korting mee bij aankoop van groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de

Chiro) krijg je op sommige aankopen rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen. 

De Hopper Leuven       

Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be

Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u. 

Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u. 

Gesloten op 25 december tot en met 31 december.

 

Jeugdraad 

Onze   afgevaardigden  bij de jeugdraad zijn; Sneeuwhoen (Janne Vandenborre), Schorpioen (Ian

Vaeremans) en Dingo (Senne Trappeniers).  

 

Jeugddienst 

Ben Holderbeke (jeugdconsulent).  

Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38. 

 

Schepen van Jeugd 

Pieter Muyldermans



H E T  U N I F O R M

W A T  D R A A G  J E  A L S  J E  N A A R  D E  S C O U T S  K O M T ?

Basis voor alle takken en is verplicht:

o   Beige hemd
o   Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!)
o   Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).  
o   T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt
Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en
T-shirt

Extra:
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

 

Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak.

Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt.

Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat

in verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt.

Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de

welpen.

Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het

lintje “Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op

regenkledij, slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform).

De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw.

Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de

bovenarm.

Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw.

Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak.

Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens

verschillen van tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK:

oranje rugzak; VK: blauwe fiets; Leiding: paarse bomen.

Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of

andere kampkentekens*.

W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding
gegeven: sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of
na een kamp. Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in
de scoutsshop de Hopper.



W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?



T E N T E N V E R H U U R

Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp): 

 

➢ 4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 

-  Afmetingen:  L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen  

-  Prijs : €135 per tent per dag  

-  Vervoer en opzetten:  €25  per tent extra 

 

➢ 1 x 16 Meter tent   

-  Afmetingen:  L: 16m x B: 6m x H: 3m 

 -  Prijs : € 175 per tent per dag 

-  Vervoer en opzetten:  €35  per tent extra. 

 

➢ 3 x Shelter 

-  Afmetingen:  L: 8m x B: 6m x H: 3,10m 

-  Prijs:  €45 per dag  

-  Vervoer en opzetten:  €15  per shelter extra 

 

Wij verhuren ook ons materiaal zoals :  

 

 ➢ Vuurschaal:  €10/dag

 ➢ BBQ en Grill:  €10/dag  

 ➢ Tafels: €3/stuk  

 ➢ Banken: €2/stuk  

 ➢ Gasflessen en bekke:  €20  

 ➢ Kook en ander materiaal:  €15/set

 ➢ Lichtslingers:  €15/dag

CONTACTEER TENTENMEESTER: 
- Warre Charlier  04/91.54.90.76
 - Lenny Callens 04/86.94.10.31 
-  Daan Menu 04/863.33.77.43



T A K

N I E U W S



K A PO E N E N

Wij spelen door de huidige corna maatregelen buiten, kleed jullie dus goed aan. Jullie
mogen een drankje en 4-uurtje meenemen!

 
 

Zondag 2 mei  
Wauw, wat een mooie zon. Op deze (hopelijk) zonnige dag 
gaan we naar het bos om allemaal leuke dingen te doen!
Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen
 jullie terug naar huis!
 
Zondag 9 mei
Vandaag is het de 129ste dag van het jaar. Jullie weten dus allemaal 
al wat dit betekent…. WE SPELEN VANDAAG HET MEGA GROTE 
SUPER TOFFE VERRASSINGSSPEL!!!!!!
(Joepie joepie joepie)
Trek dus allemaal jullie stoerste scouts-outfit aan en kom om 13u45 naar de Joengele en om 17u
mogen jullie vliegensvlug naar huis om aan jullie ouders te vertellen wat jullie hebben uitgespookt.

Zaterdag 15 mei
Snel, snel,snel!!! Maak je klaar voor het avondspel. Pang, pang, pang!!! Een kapoen is niet snel
bang! Een geweer is jullie trouwens bekend, want vandaag zijn we geheim agent. Geen tijd om te
vragen om permissie, wij gaan op geheime missie!

De niet zo geheime plaats van afspraak is aan de trappen van het gemeentehuis om 18u en
nadien mogen jullie om 20u terug opgehaald worden en met jullie vluchtauto/-fiets/voetjes terug
naar huis vertrekken.



vrijdag 21 mei
Dat is de nachtwacht, die dag- en nacht wacht op dat mysterieuze wezen dat z'n wereld
plots verlaat. Dat is de nachtwacht ,die dag- en nacht wacht en die met magische krachten
elke indringer verslaat. Op deze gruwelijke avond kruipen jullie in de lichamen van jullie tv-
helden. 
Afspraak om 18u aan de joengele om daarna uitgegruweld om 20u terug naar huis te
gaan.

Zondag 30 mei
We hebben te horen gekregen dat er 5 kleine monstertjes ontsnapt zijn. De politie heeft de
beste vangers, wij dus, gevraagd om ze op te sporen en terug naar hun kooi te brengen.
Ons zie je deze week dus niet, want het is geen scouts.

 



WE L P E N

zondag 2 mei 
Hiep hiep hoera want gisteren blies Senne maar liefst 22 kaarsjes uit! Speciaal omdat
het zijn verjaardag was, mag hij vandaag kiezen welke spelletjes we spelen. Liefst zou
hij van start gaan om 13u45 op de parking naast de Joengele. Om 17u sluiten we
het verjaardagsfeestje af. 

zondag 9 mei 
Vorige week vierden we Senne, deze week vieren we jullie mama's!! joepieee het is
moederdag, en om dat te vieren, gaan we een hele dag lekker knutselen voor de
mamatjes! kom om 13u45 naar de Joengele, en om 17u mogen jullie als echte
kunstenaars naar huis!

Zondag 16 mei 
Vandaag wordt het hoe dan ook super goed weer. Op deze zonnige zondag willen we
elke zonneslag vermijden natuurlijk, daarom spelen we vandaag een tal van
waterspelletjes. Bezit je een super cool waterpistool? Twijfel dan zeker niet om deze
mee te nemen! We spreken af in het park om 13u45, om 17u mogen jullie ouders
jullie terug komen halen in het park. Tot dan! 

 



Zondag 23 mei 
Hello friends, vandaag gaan we rustig chillen, niks intensief of vermoeiend doen. We gaan
picknicken in het het hartje van Hoeilaart, het PARK. We verwachten jullie om 12u in het
park met jullie eigen zondagse lunch en om 14u mogen jullie met een volle maagzak
terug naar huis gaan. 

Zondag 30 mei 
Oh nee! Het grote blokmonster is weer terug! Jullie 
leiding is een zware strijd aan het voeren zodat het monster 
niet nog eens terugkeert in augustus, dus vandaag 
geen scouts. Brand allemaal maar een kaarsje voor ons en 
dan zien we jullie terug voor een onvergetelijk kamp! 
Breng jullie in de tussentijd ook al maar in de kamp spirit: tent 
opzetten in de tuin, hudo graven, een paar driepikkels sjorren,
kampvuur bouwen, ...

Dikke kussen,
jullie leiding
XOXOXOX



WO LV E N

Als het sneeuwt gaan we sleeën bij de boer. Als het regen gaan we met onze
laarsjes in de plassen springen. Als het hard waait gaan we zeilen en als de

zon schijnt vergeet je dan niet in te smeren!
 

Zondag 2 mei
Wat gebeurt er met een tomaat als die op een wolf wordt gegooid? Zijn deze beesten
allergisch voor de overheerlijke combo choco met appel? Hoeveel zeep heb je nodig
om 2 wolven te laten worstelen? Maar de belangrijkste vraag van al, waar is de avatar
als we hem echt nodig hebben? Om hoe laat begint de scouts? Om 13u45! Waar
spreken we af? aan de goeie oude Joengele! Wat moeten we aandoen? Scouts kleren
die zeker VUIL MOGEN WORDEN!! Wanneer mogen jullie terug naar huis? Om 17u!

zondag 9 mei 
"O grootmoeder, wat heb je grote oren!" - "Dat is om je beter te kunnen horen." -
"Maar grootmoeder, wat heb je grote ogen!" - "Dat is om je beter te kunnen zien." -
"Maar grootmoeder, wat heb je grote handen!" - "Dat is om je beter te kunnen
pakken." - "Maar grootmoeder, wat heb je een verschrikkelijk grote bek!" - "Dat is om
je beter op te kunnen vreten." En nauwelijks had de wolf dat gezegd of hij sprong uit
bed en verslond het arme Roodkapje in één hap. 
Waarom zijn wolven altijd zo slecht. Wij gaan tonen dat wolven ook lief kunnen zijn.
Jullie worden verwacht om 13u45 aan het POM gebouw en mogen terug naar huis
om 17u.

Zaterdag 15 mei
De leiding heeft van een buitenaards wezen een groot raadsel gekregen dat jullie
moeten oplossen. Als dat niet opgelost is tegen het einde van de dag dan zal er een
apocalyps plaatsvinden en zal iedereen veranderen in zombies! Maar dat raadsel zal
niet gemakkelijk zijn, en al helemaal niet makkelijk te bemachtigen. Daarom moeten
jullie je goed camoufleren en jullie beste sluip-skills meenemen, want die zullen jullie
nodig hebben! Wij verwachten jullie om 19u aan het POM gebouw en om 21u mogen
jullie (hopelijk als normale kindjes en niet als zombies) weer naar huis.



zaterdag 22 mei
Allerliefste wolven en wolvinnen, met spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat
dit de allerlaatste activiteit van het jaar is… MAAR wees niet te getreurd want dat
betekent natuurlijk ook dat we bijna op de allerleukste zeven dagen van het jaar
vertrekken!! Nog een paar weekjes aftellen en het is zover! Door alle leuke activiteiten
dit jaar zijn wij een echte wolvenroedel geworden. Wij kunnen dan ook niet wachten
om met jullie op kamp te vertrekken. Voor deze laatste activiteit mogen jullie om 19u
naar het POM gebouw komen om er een mooie, emotionele maar ook spetterende
afsluiter van te maken. Zie dat jullie maagjes al gevuld zijn. Om 21u mogen jullie weer
richting huis vertrekken. 
PS: vergeet geen zakdoekjes want traantjes zijn toegestaan.

Zondag 30 mei 
Bibe-di-babe-die-boe in de wei staat een koe
Rits rats sla daarnaast een vla 
Hokus pokus pats rechts daarvan een luchtmatras
Flik flak cent die matras licht in een tent
Foei fout stouts vandaag is het geen scouts
Zus kuch mug, wij zien jullie allemaal graag op kamp terug.



zondag 2 mei
Vandaag zullen we te weten komen wie er een echte scout is en volgend jaar dan ook in
de scouts mag blijven en wie er beter naar de chiro zou gaan;) Wie van jullie kan er het
snelste een asperge naar binnen krijgen? En wie durft er te battelen tegen de leiding? Wie
kan er het langste in pomphouding blijven staan? En wie is er niet vies van een zure
mossel? Dit zullen we zondag allemaal te weten komen! Doe jullie slechte kleren aan en
kom goed voorbereid naar de parking naast de Joengele om 13u45. Om 17u mogen
jullie weer naar jullie mamaatje en papaatje. XXX 

zondag 9 mei
Gegroet jongverkenners! Hou jij ook zo van bomen? Kom dan vandaag naar de scouts
want we gaan het grote bos verkennen. Jullie worden verwacht om 13u45 aan de parking
naast de Joengele en om 17u mogen jullie weer naar huis met een frisse bos neus. 

Zondag 16 mei
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten! Dat betekent dat we een kei plezante scoutsdag
tegemoet gaan! Neem jullie !! FIETS !! en helm mee naar de Joengele en maak voor jezelf
een heerlijke maaltijd en neem deze in een brooddoos mee naar de scouts! We spreken
om 11u af aan de Joengele en om 14u mogen jullie met een volle maag weer naar huis
gaan!

J O NG -

V E R K E N N E R S



Zaterdag 22 mei
Bottinen en warme kleren dat gaan jullie vanavond wel kunnen gebruiken. Meer
kunnen we nog niet verklappen maar neem ook maar een zaklamp mee. We spreken
om 20u af aan de Joengele en om 22u30 mogen jullie terug naar huis. 
Wij kijken er al naar uit!!!!! 

Zondag 30 mei
Niet wenen Jong-Verkennertjes. 
We weten dat jullie ons missen, 
maar nog even op de tanden bijten 
en we zijn terug bij elkaar. Geniet 
een beetje van het mooie weer 
vandaag, speel wat in de tuin, help
 je ouders. Het komt wel goed, binnenkort zien we elkaar terug. Vandaag dus GEEN
SCOUTS.



Zondag 2 mei
Geen scouts vandaag, maar jullie krijgen wel huiswerk. Wij maakten op spotify een
kamp playlist aan. Het zou leuk zijn als iedereen hier een stuk of 3 liedjes (meer mag
natuurlijk ook) inzet om ons op kamp af en toe te vergezellen met jullie en onze
lievelings muziek. Playlist:

Zondag 9 mei
Moooooi weer vandaag, mooooi weer vandaag, het is vandaag mooi weer geweest.
Alle tis te hopen want wij gaan lekker gezellig picknickeeeen. Maakt u een overheerlijk
lunchke en kom samen met ons genieten van het zonnetje. Afspraak om 12u aan
parking station Groenendaal om 15u mogen jullie met jullie gebronzeerde huidje
weer naar huis. 

V E R K E N N E R S



Zaterdag 15 mei
Seg jean, seg jean, wete gij waa-aa? Wete gij waa-aa? Wij hebben dit jaar nog geen
movie night gedaan. Wij hebben dit jaar nog geen movie night gedaan. Awel komt
dan allemaal naar de joengele vandaag, awel komt dan allemaal naar de joengele
vandaag. Wegens corona eigen snacky en dranky te voorzien. 19u-21u30
@joengele. Dekentjes, sloefkes, fleeceskes zeker een goed idee!!

Zaterdag 22 mei
Biiiibaaabiiibaaaabiiiiibaaaabarbecue. De allerlaatste activiteit van het jaar is spijtig
genoeg weer aangebroken. Jullie weten allemaal wat dit betekent, dikke BBQ! (als de
corona maatregelen dit toelaten natuurlijk). Pak allemaal jullie eigen vleesje mee en
kom om 18u00 naar de scoutslokalen. Om 20u30 kunnen jullie met jullie volle
buikjes weer naar huis rollen. 

Zondag 30 mei
Spijtig genoeg is het weer eens de laatste zondag van de maand en we weten
allemaal wat dat betekent, geen scouts vandaag. Spijtig genoeg zitten ook de
scoutsnamiddagen er op. Maar dit betekent dan weer dat het kamp in zicht is
joepieeeeee!!! Tot op kamp liefste vrienden! Flink leren voor jullie exaampies!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 



J I N S

Zondag 2 mei
Het is 2 mei en zoals iedereen weet is dat de dag na 1 mei. 1 mei is de dag van
de arbeid en aangezien wij zo moe worden van arbeiden gaan wij vandaag
nekeer niet arbeiden. Kom hiervoor om 14:00 naar de Joengele en om 17:00
mogen jullie helemaal fris en actief terug naar huis keren.

Zondag 9 mei
Joepie het gaat kei kei mooi weer worden vandaag (hoop ik) en wat doe je als
het mooi weer is jaja waterspelletjes joepie splash splash woesh woesh. Neem
dus zeker kleren mee die nat mogen worden en een kei cool waterspel ding is
zeker een aarader. Afspraak om 14:00 aan het station van Groenendaal en
om 17:00 mogen jullie helemaal doorweekt naar huis gaan.

Zondag 16 mei
Vandaag gaan we de laatste hand leggen aan onze kampplanning. Neem
allemaal jullie planning skills mee want ge zult het nodig hebben. Vergeet de
huidige corona maatregelen niet af te drukken en een zeker musht is een foto
van een eend (heel belangrijk). Wij spreken hiervoor spreken wij af om 14:00
aan de  Joengele  en om 17:00  mogen jullie moe gepland terug naar huis gaan
en hebben wij het beste kamp ter wereld helemaal vastgelegd.



Vrijdag 21 mei
Het is onze laatste activiteit van het jaar ouuuuu zo spijtig, maar niet getreurd
het wordt een toppertje!!! We spreken af om 18:00 aan de Joengele en wat
moet je meebrengen: een vleesje voor jezelf (Vegi is VERBODEN). Wij zorgen
voor de legumme en de pasta’s om 22:00 mogen jullie lekker gevuld terug naar
huis keren.

Zondag 30 mei
Aangezien Ian aan het vaeren is in zijn zwembad thuis, Matti zit ergens heer van
stenen te spelen en Vincent zit kei kei veel taszen te kopen om Mirte cadeau te
doen kunnen wij niet naar de scouts komen vandaag. Jammer jammer. Maar
niet getreurd zo gaan wij helemaal kunnen uitrusten voor kamp (ik heb er kei
kei veel goesting in)

Pinguïn             Eekhoorn        Schorpioen



A KA B E

Zondag 2 mei
Hallo allemaal vandaag gaan we is genieten van het goede weer en buiten spelen.
We spreken af om 13u45 aan het speeltuintje aan de koldam. Neem allemaal het
zonnetje maar mee van thuis zodat we tof kunnen spelen in het speeltuintje. En om
17u mogen jullie dan allemaal weer naar huis. 

Zondag 16 mei
Hallo beste akabeërtjes, vandaag is het jammer 
genoeg de laatste activiteit van het jaar. Daarom 
gaan we vandaag een feestje doen, bereid je beste 
dansmoves al maar voor. Kom allemaal maar af 
om 13u45 aan de joengele. En dan mogen jullie 
moe gedanst en gegeten terug opgehaald worden 
om 17u. Wij kijken er al naar uit en gaan voor een 
laatste keer voor kamp alles geven!



S PO N SO R S


