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Programma’s mei - juni 

02/05 Geen activiteit omwille van corona maatregelen. Blijf aub in uw kot! / 

09/05 -  
10/05 

Geen eenheidsuitstap (!) dus ter vervanging technieken weekend. Pak je 
lunchpakket en BBQ vleesjes (veggies) mee voor de zaterdag. Wij zorgen voor 
materiaal + ontbijt op zondag! Verdere info op de volgende pagina. 

10u - … 
… - 12u 

16/05 INFO-dag. Mini-golf games, neem je zelfgemaakte stick mee. 14u – 17u 

23/05 Actie-reactie-tocht. Afspraak aan de Markt en kom verkleed. 14u – 17u 

30/05 Droptrip, neem je ontbijt mee en vergeet je stapschoenen niet! 05u – 12u 

06/06 BBQ in de scouts, neem je eigen (veggie) vleesje mee. Wij zorgen voor de rest. 19u – 21u30 

13/06 Filmquiz. Zorg dat je aandachtig bent gedurende de film. 20u – 23u 

20/06 Waterspelletjes! 14u – 17u 

27/06 
We gaan naar de zee met de fiets. Afspraak in de scouts, vergeet je 
lunchpakket niet en zorg dat je fiets in orde is. Putten jarren in’t zand, jupla! 

9u – 18u 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Maatregelen coronavirus 

Door de huidige omstandigheden zijn er al vele zaken aangepast en afgelast in de scouts maar ook 

daarbuiten. We houden ons aan de nieuwe regels en vragen aan iedereen om dit ook te doen. Als we 

allemaal solidair deelnemen, dan is de kans groot dat de activiteiten weer mogen beginnen en dat we 
op zomerkamp kunnen gaan.  

Verder zouden alle inschrijvingen van paaskamp al reeds terug gestort zijn. Is dit niet het geval, laat het 

ons weten en we brengen het in orde.  

We houden alles in de gaten en mochten de activiteiten weer hervatten, dan zullen we jullie op de 
hoogte brengen. Goed volhouden iedereen en dikke merci. Stevige linker! 

 

Eenheidsuitstap   Technieken weekend (09/05 – 10/05) 

Helaas kan eenheidsuitstap niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Niet getreurd, we zullen later 

dit jaar waarschijnlijk op eenheidsuitstap gaan. Dit zal dan doorgaan in het volgend scoutsjaar.  

Als vervanging hebben we een technieken weekend gepland met overnachting in de scouts. We zullen 

de verkenners/gidsen hun technieken wat testen. Het is altijd handig om enkele technieken te leren, 

oefenen of te verbeteren. Wat moeten de verkenners/gidsen meenemen: slaapzak, matje, 

(regen)kledij, eetgerief (met keukenhanddoek), lunch voor over de middag, vlees/veggie voor BBQ 

(avond), perfect uniform! Wij zorgen voor de rest. Onze technieken weekend start 9 mei om 10u en 
eindigt op 10 mei om 12u. Het technieken weekend gaat door op het scoutsterrein.  

Zomerkamp 

Inschrijving voor zomerkamp komen na de paasvakantie online en je kan je ten l aatste inschrijven op 23 

mei. Thema van de verkenners/gidsen voor zomerkamp kan je terugvinden in het kampboekje. Zorg 

ervoor dat ze zeker verkleedkledij hebben en zorg er a.u.b. voor dat ze geen helm dragen. Vikingen 
dragen die niet! 

Verdere info omtrent zomerkamp kan je terugvinden in de kampeditie! 


