
Wouters 

Dag stoere wouters  , hier is hij dan de derde maandlijst. Zet je schrap 
voor de super leuke mega stoere!!!! vergaderingen en hopelijk ben jij er dan ook 
weer bij! Vergeet zeker je 50 cent niet voor een drankje! Kom steeds in 
perfect uniform tenzij anders vermeld! 

Zondag 18 april: Levende stratego 

Weet jij soms een goed verstop 
plekje voor de vlag? Ga vandaag de 
uitdaging aan en roof de vlag van 
het andere team! Sprokkel al je 
beste jager skills bij elkaar en kom 
het ons bewijzen van 14h tot 17h.  

 

Zondag 25 april: Verassing!!!!!! 

We kunnen helaas nog niet verklappen wat we 
vandaag gaan doen maar het zal zeker de moeite 
waard zijn, beloofd! Zijn jullie ook benieuwd welk 
supercool spel jullie super lieve leiding weer in 
petto heeft? Kom dan zeker eens kijken van 14h 
tot 17h want dit willen jullie absoluut niet 
missen!!!!! xoxo 

 

 

Zondag 2 mei: Boer zoekt vrouw 
Hebben jullie ook zoveel werk op 
het land waar je telkens alleen 
voor staat? 20 koeien die allemaal 
tegelijk moeten gemolken worden? 
Om dan in de avond als 
hardwerkende boer of boerin 
alleen in je zetel te belanden? 
Geen nood vandaag gaan we daar 
verandering in brengen. Ga de 
uitdaging aan en kom verkleed als 

een echte boer of boerin en wie weet kom jij wel de liefde van je leven tegen! 
Gedaan met 20 koeien melken op je eentje! Afspraak van 14h tot 17h.  

 

 



Zaterdag 8 mei tot zondag 9 mei: Sleepover!!!!!! 

 Uitleg  

Zomerkamp komt steeds dichterbij, JOEPIE! Maar hoe is dat nu weer om in 
een tent te slapen? Wij zijn het ook alweer vergeten "#$ maar geen zorgen, wij 
hebben de ideale oplossing! We doen gewoon een sleepover op de scouts, zo 
kunnen we ons goed voorbereiden op het enige echte zomerkamp!  

Praktisch  

We spreken zaterdag 8/05 om 18u af op de scouts, de kinderen mogen terug 
opgehaald worden zondag 9/05 om 13u. De leiding zal voor avondeten 
zorgen op zaterdag en voor een lekker ontbijt en middagmaal op zondag.   

Wat heb ik nodig  

• Slaapzak  
• Veldbedje (of matje)  
• Pyjama  
• Zaklamp  
• Vers ondergoed  
• Knuffel  
• Tandenborstel (en 

tandpasta)  
• Eventueel extra kledij  
• Je goed humeur 

Vergeet niet, het is maar voor 1 nachtje. Dus een kleine rugzak met gerief zal 
volstaan. 

INSCHRIJVEN: bevestig de aanwezigheid van je wouter door een mail te 
sturen naar : lien-degrave@hotmail.com of een bericht te sturen naar 
0491/31 78 97. Ten laatste tegen woensdag 5/05. Alsook vragen wij om 5 
euro mee te nemen.   

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! %&'(  

! indien de corona maatregelen blijven zoals ze nu zijn, en overnachtingen 
tegen dan nog niet zijn toegestaan zullen we een alternatieve vergaderingen 
voorzien. !  

 

Zondag 16 mei: Bosspel 

Klauteren in de bomen of eerder 
overleven in het bos? Ben je klaar om 
Tarzan uit te hangen en te slingeren 
aan de lianen? Wij zijn benieuwd, 
afspraak om 14u tot 17u! 



Een stevige scoutslinker van jullie leiding xoxo!!!  

Britt, Stef, Lien en Athalia  

 


