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Programma’s mei-juni  

1/05 
Ge ziet een ei (Maak reclame voor de pannenkoeken!! 
https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7 ) 

14h – 17h 

8/05 
Komen eteeen (We eten in de scouts, neem €3 mee) (Pannenkoeken bestellen 
kan nog steeds https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7 ) 

13h – 19h 

15/05 
Dauwtrip 
(Pannenkoeken bestellen is de boodschap, nog t.e.m. zondag 16/05 
https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7 ) 

7h – 10h 

22/05 Wien et er Magoeari gemold?! (Afhalen pannenkoeken + infodag zomerkamp) 14h – 17h 

29/05 
Wat gaat de tijd toch vlotjes… (fiets, kledij die nat mag worden, handdoek en 
eventueel reservekledij nodig) 

14h – 18h 

5/06 Filmptje checken 19h-22h 

12/06 Geen activiteit (Succes met de examens!!) / 

19/06 Bbq’tje int zunnetje (pak je eigen vleesjes mee, wij voorzien de rest) 17h-22h 

26/06 Eenheidsuitstap (Meer info volgt) Meer info volgt 

https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7
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Beste ouders 

Financiële actie 

Corona houdt ons niet tegen om een financiële actie te houden, maar het zal wel wat anders verlopen 

dan de voorbije jaren. We verkopen heerlijke pannenkoeken samen met de oudste takken (JVG’s, VG’s 

en Seniors).  

Wanneer en waar afhalen? 

Op 22/05 wordt er een afhaalmoment voorzien op het scoutsterrein. Daarvoor werken we met 

tijdssloten.  

Hoeveel kosten de heerlijke pannenkoeken? 

1 pak (500gr) = €5 

2 pakken= €8 

Wij rekenen allemaal op jullie om zoveel mogelijk pannenkoeken te verkopen. Haal dus allemaal jullie 

‘verkoop-skills’ boven en overtuig zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen, buren, neven, nichten… 

Link om te bestellen: https://forms.gle/5kTdnQGfGkg43tmT7  

 

Inschrijven activiteiten 

Graag willen we jullie vragen om enkel jullie zoon of dochter in te schrijven als hij/zij wel degelijk zal 

deelnemen aan de activiteiten. Wij hebben namelijk gemerkt dat er VG’s zich ingeschreven hebben, maar 

(meermaals) niet aanwezig zijn. Dit maakt het voor ons moeilijk om de bubbels op voorhand gelijk in te 

delen! 

 Verkenners houden de volledige activiteit hun mondmasker aan! 

 Jullie worden in bubbels van 10 verdeeld, vanaf 8 mei mogen we normaal terug in bubbels per 

25, joepie! 

 Vergeet je niet in te schrijven aan het begin van de maand via een link. 

 Kijk goed op het plannetje waar wij afspreken. 

 Als je je ziek voelt of symptomen hebt, blijf dan thuis! 

 Ouders die hun kind komen afzetten en/of ophalen dragen steeds een mondmasker! 

 Let op: de activiteiten gaan terug door van 14h-17h (Tenzij anders vermeld) 

Link om in te schrijven voor de activiteiten in de maand mei: https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9  

Link voor juni volgt later! 

Infodag zomerkamp 22/05 

Op zaterdag 22 mei is het onze infodag over zomerkamp. Op deze zaterdag kan je terecht op ons terrein 
bij leiding en eenheidsleiding met al jullie vragen/bezorgdheden over ons zomerkamp. Ook zal er dan 
een Alpino - tent op ons terrein opstaan en kunnen jullie zo al eens zien waar jullie zoon/dochter de 
nachten zal doorbrengen op kamp. Momenteel hebben we groen licht gekregen en mogen we op  
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zomerkamp in bubbels van 50 personen. We zullen er alles aan doen om er dit jaar terug een geweldig 
zomerkamp van te maken.  

Eenheidsuitstap 26/06 

Zoals elk jaar gaan we ook met de volledige eenheid samen op uitstap. Vorig jaar is dit helaas niet 
kunnen doorgaan vanwege de huidige maatregelen maar dit jaar zullen we er alles aan doen om het 
toch veilig te laten doorgaan. Info over inschrijven en de activiteit volgt later. We geven jullie alvast een 
klein tipje van de sluier… dit jaar gaan we naar Outside Adventure in Poperinge.   

Groetjes, de verkennerleiding  

 

 

 

 


