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Kamp 2022
Als eerste cadeau van het nieuwe jaar kunnen we alvast bekendmaken dat we op kamp
gaan naar Meer (deelgemeente van Hoogstraten). De jongste takken zullen er vertoeven
van 10 tot 17 juli en de oudste takken van 8 tot 17 juli.
Voor de allerjongste zal er later op het jaar ook een infoavond voorzien worden om
meer uitleg te geven hoe zo’n kamp er juist aan toegaat, vragen hierover kan je dan
ook stellen.
Binnenkort ontvangen jullie ook een kampblaadje met meer informatie in en waarbij ook
een inschrijflink voor het kamp zal toegevoegd worden.

Daguitstap
Daguitstap jongste takken
Dag allemaal
Zoals jullie weten staat er 14 mei een fantastische daguitstap gepland. We gaan naar Mega
Speelstad, joepie!!
Jullie worden allemaal verwacht om 10u aan de lokalen van Winkelomheide. De bus vertrekt
van hieruit en komt hier weer aan om 17u, dan kunnen jullie de leden weer komen ophalen.
De kinderen mogen een zakcentje meenemen om een drankje of een snoepje te kopen.
Tot dan, groetjes de leiding
Daguitstap oudste takken
Dit jaar gaan we voor onze daguitstap op 14/05 naar Sunparks in Mol. Omdat dit niet zo ver is
gaan we dit jaar met de fiets naar daar, zorg er dus voor dat je fiets in orde is. Inschrijven kan
via de formulieren die in de afzonderlijke groepen werden gestuurd. Het bedrag van de
inschrijving is nog niet volledig gekend, dit laten we jullie nog weten. Het geld geef je cash
mee met je zoon/dochter bij vertrek. Wij hebben er alvast heel veel zin in, tot snel!

Dag kapoentjes, we hebben deze maand weer tal van leuke vergaderingen voor jullie
klaarstaan van 14u tot 17! Verbindt de personages om te weten te komen wat we wanneer
gaan doen!

7 mei

Laddercompetitie

14 mei

Sportvergadering

21 mei

Daguitstap (zie vooraan
skoeteke voor informatie)

28 mei
Pijlzetterstocht

Groetjes van jullie leiding
Alexander, Cesar, Ward en Stien

Dag kapoenen, in de maand mei hebben we natuurlijk weer een paar super toffe
vergaderingen voorzien van 14-17u! Zoeken jullie mee?
Op 7 mei houden we een

14 mei is het

Verdere info hierover volgt nog!
Hopelijk is het op 21 mei goed weer want dan zijn het

En om de maand goed af te sluiten vragen we jullie om op 28 mei zeker geen
witte kleren te vergeten (die ook vuil mogen worden) want dan is het tijd voor
het

Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn want het beloofd een toffe maand te
worden! Groetjes van de leiding!

Liefste wouters ook in de maand mei staan er fantastische vergaderingen
van 14-17u op de planning, wij kijken er al naar uit! Hopelijk zien we jullie
dan!!
Onze wouters krijgen doorgedreven training om de vuile
spelen van 7 mei aan te kunnen. Volg maar.

Ik ben zeeziek! Op
28 mei spelen we
waterspelletjes.

Ze moeten wennen aan de enorme G-krachten die
ontstaan door de versnelling bij de lancering. Daarnaast
moeten ze gewoon worden aan gewichtloosheid en
ruimteziekte tijdens de daguitstap op 14 mei.

Hier is het, we spelen Geel VS Hei op 21 mei.

➔ Meer informatie voor de daguitstap vooraan in het Skoeteke.
➔ Geel VS Hei: jullie worden allemaal om 14u verwacht in de Bogaard.

Lieve groetjes van jullie toffe leiding Liesl, Xim, Joppe en Eva

Hallo allemaal, hier is het skoeteke voor de maand mei. Volgens een oud-Hollands gezegde
leggen alle vogels in mei een ei en daarom moeten jullie de vogel verbinden met zijn naam.
Als je dit correct doet, zal je weten welke vergadering elke week van 14-17u gepland staat!
Groetjes van de allerleukste leiding!! Zie ook zeker vooraan in het skoeteke voor meer info
over de daguitstap.

7 mei

DODO
Netentocht

14 mei
28 mei

GROTE BONTE SPECHT
stadspel

21 mei

MEREL

KOOLMEES

technieken

* daguitstap *
Zie meer
informatie vooraan
in ‘t skoeteke

Hey jong givers, deze maand gaan we weer supertoffe vergaderingen
doen maar voor de datum te weten moeten jullie eerst wat
opzoekingswerk doen. Alle vergaderingen gaan door van 14u-17u behalve
op daguitstap.
De dag dat hij president werd is het daguitstap, meer
informatie staat vooraan in het skoeteke

De dag dat deze persoon overleed is het technieken

De dag waarop dit land hun
nationale dag viert is het
sportvergadering

De dag dat deze computer is uitgevonden is het
rechtendoortocht

Beste spaai vrienden, link de juiste werktuigen aan de juiste namen. Zo kom je de activiteit te
weten!
7 Mei

Boomspade
We gaan zwemmen!
Neem zeker een
zwembroek mee.

14 Mei

Zandschop
Deze week is het
tour of duty! Be
prepared.

Graanschop
Daguitstap meer info
volgt nog!

21 mei
Kleispade
Technieken
vergadering inclusief
vuur maken

28 mei

Olá a todos,
Chegamos ao penúltimo mês do ano de escotismo, mas isso não significa que estamos sem idéias!
Pelo contrário, este mês temos muitas coisas divertidas planejadas 😊. (PT)

La prima settimana è direttamente Tour of Duty! Ci riuniamo sabato
7/05 alle 10h a Bel per combattere per la bandiera contro gli scout fino
a domenica 8/05 12h! (IT)

Heute, am Samstag, 14/05, ist es Zeit für den Tagesausflug des
Jahres! Weitere Informationen werden folgen, aber freuen Sie
sich auf einen tollen Tag. (DE)

Namočte si nohy, protože dnes, v sobotu 21/05,
jdeme plavat! Další informace budou následovat.
(CZ)

28/05 savaitgalį užbaigsime puikiu miesto žaidimu! Nuo
14 iki 17 val. (LT)
Groetjes, jullie leiding Jasmine, Eline en Stéphane 😉.
(BE)

