
Maandlijst april-mei 
Dag allerliefste wouters! Helaas is dit alweer de laatste maandlijst van het 
scoutsjaar, maar niet getreurd, we eindigen het jaar met een knal! En het 

zomerkamp is natuurlijk ook weer om de hoek, we zijn dus nog niet uitgeteld! 
 
 

Zondag 24 april: Speelplein 

Waarschijnlijk zijn er wel enkele wouters die naar het speelplein gaan. 
Vandaag komt het speelplein naar ons! Zij hebben vandaag super toffe 
spelletjes voor jullie klaarstaan, kom meespelen op de scouts van 14u – 17u. 

 

Zaterdag 30 april tot zondag 1 mei: Sleepover 

Hebben jullie al zin in het zomerkamp? Wij alvast wel! Natuurlijk slapen we daar in tenten, 
daarom gaan we dat vandaag nog even oefenen. We spreken af op de scouts op zaterdag om 
18u, en we vertrekken hier weer op zondag om 13u. Vergeet ook geen €5 mee te nemen voor 
het eten! 

Hieronder nog even alles wat jullie nodig hebben op een rijtje: 

- Veldbedje 
- Slaapzak 
- Kussen 
- Toiletgerief 
- Pyjama 
- Ondergoed en kousen 
- Extra kleding 
- Uniform 
- Zaklamp 
- Jullie goed humeur! 

Wat neem je niet mee: 

- Snoepjes en koeken 
- Waardevolle voorwerpen 
- Slecht humeur L 

 



 

 

Zondag 8 mei: Jinstage 

Ondertussen kennen jullie de jins al een beetje, dus we nodigen ze nog eens 
uit om samen met jullie een spel te spelen. Benieuwd wat ze deze keer in 
petto hebben voor jullie? Kom naar de scouts van 14u – 17u en ontdek het! 

 

 

Zondag 15 mei: Vettige vergadering 

Vinden jullie ook dat het eens tijd wordt om te tonen dat echte 
scoutsers niet bang zijn om vuil te worden? Wij ook! We hebben 
alvast veel eieren en mayonaise klaar staan! Kom vandaag van 
14u – 17u naar de scouts… als je durft!  

Vergeet zeker geen kleding aan te doen dat vuil mag worden, 
uniform is vandaag niet verplicht. 

 
 
 
 

Dat was het dan weer! Hopelijk hebben jullie ervan genoten, wij zeker wel J 
We zien jullie graag terug op zomerkamp om er weer een spetterend kamp van te 

maken! 
 

Een zonnige scoutslinker 
Athalia – Casper – Emma – Milan 

 


