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Maandprogramma Kapoenen Mei 

07/05 

Vandaag gaan we eens kijken wie de echte golfers zijn onder de kapoenen dus smeer 

je armen al maar in!  We gaan namelijk mini-golfen!  We spreken af om 14u aan de 

sporthal van het stadspark en neem zeker 2,5 euro mee. We sluiten hier ook weer af 

om 17u.  

14/05 

Het is zo ver, vandaag gaan we op Groepsreis! Meer info staat in de brief, op de 

website of op de classDojo. 

21/05 

Maak je borst al maar nat want vandaag is het sportdag! We spreken af om 14u aan het 

lokaal en vergeet geen buiten spotkleren!  

28/05 

Om de maand mei goed af te sluiten gaan we vandaag waterspelletjes spelen! Begin 

dus al maar te hopen dat het stralend weer wordt! We spreken af om 14u aan het 

lokaal! 

 

 

 

 

 

Een stevige linker: 

 



Maandprogramma Welpen Mei
7/05/2022

Vandaag gaan we nog eens goed uitleven met onvervalste pleinspelen! Dus pak zeker een
goede dosis energie mee!

14u@lokaal

14/05/2022

Vandaag gaan we met zijn allen op groepsreis! Meer info vind je in de brief!

21/05/2022

We gaan jullie vandaag de seinbadge uitleggen en afnemen. Vergeet dus zeker je
techniekenboekje niet mee te pakken!

12u@lokaal

28/05/2022

Ohnee! Er is een moord gebeurd! We moeten ontrafelen wie de dader is! Helpen jullie
mee?

14u@lokaal

Binnenkort gaan we met de welpen nog eens lekker koken! Dus denk maar eens goed na
wat je graag zou willen klaarmaken!





 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Jong-Verkenners Mei 

7 mei 

Vandaag spelen we nog eens stevige pleinspelen, deze keer op locatie. Neem zeker je fiets 

mee en sta paraat om 14u aan het lokaal! 

14 mei 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse groepsreis! We gaan dit jaar naar Toverland. We 

spreken af om 9u aan het lokaal.. Vergeet geen lunchpakket en het zonnetje niet uit te 

nodigen. Je mag €10 zakgeld meenemen. Meer info vindt je in de brief. 

21 mei 

Enige tijd geleden leerden we tijdens de techniekenvergadering alles van EHBO tot knopen 

en sjorren. Vandaag is het tijd om te laten zien dat je de kneepjes van het vak onder de 

knie hebt. Je Wijzer heb je niet nodig. We spreken af om 14u aan het lokaal voor de 

techniekenbadgeafname. Wat je precies moet kennen en kunnen vindt je op de website. 

28 mei 

Je leest het goed, ook deze week kom je met de fiets naar de scouts want we gaan op een 

luchtige fietstocht, afgewisseld met van alles en nog wat. Ben je benieuwd naar de 

intermezzo’s, kom dan zeker om 14u naar het lokaal. 

 



  

  

  

 

Maandprogramma Verkenners mei 

6-7 mei 

Dit weekend gaan we voor de allereerste keer ooit op Bivakweekend! Wat dat precies 

inhoudt, houden we nog geheim. Alle nodige informatie vind je op de brief. Schrijf je rap in! 

We spreken af vrijdag om 18u aan het station van Turnhout. Afronden zullen we rond 18u 

op zaterdag doen aan het lokaal. 

14 mei 

Vandaag gaan we op onze jaarlijkse groepsreis. Meer info volgt via de brief. Belangrijk voor 

jullie als verkenners is dat jullie een zakcentje van 15 euro mogen meenemen om wat 

lekkers te kopen! 

21 mei 

Vandaag gaan we onze volleybalskills eens op punt zetten zodat we goed getraind zijn 

tegen het kamp. We spreken af om 14u aan het lokaal en vergeet je fiets niet! 

28 mei 

We gaan nog eens een lekker potje minigolfen! Let op, we spreken af om 10u aan het 

lokaal en sluiten daar ook af om 12u. Tot dan! 

 

Een stevige linker van de verkennerleiding 

Piet, Cédric, Elias, Laurens, Wijnand, Stijn, Warre en Jort 



 

 

  

  

  

 

 

Maandprogramma Voortrekkers mei 

zaterdag 7 mei 

Vandaag doen we heel de dag en avond een jobke. Het is ons voorlaatste jobke, dus      we 

gaan nog eens goed knallen! De info over uren etc wordt meegedeeld in de Whatsapp. We 

zijn goed op weg om van Greece de reis van ons leven te maken!    

zaterdag 14 mei 

Huts! We gaan op groepsreis, dit jaar gaan we naar Toverland. We spreken af om 9u aan 

het lokaal. Meer info volgt via de brief. 

Zaterdag 21 mei 

We leggen jullie vandaag alles uit over buitenlands kamp! Welke bottinnen, rugzak, 

slaapzak, … heb je nodig? Vandaag komen jullie het allemaal te weten. We spreken 

gewoon om 13u30 af aan het lokaal.  

Zaterdag 28 mei 

Wat we vandaag gaan doen is voor ons allemaal nog een raadsel… Hoe spannend is dit?! 

Houd de whatsapp in de gaten voor verdere ontwikkelingen!  

 

Een stevige linker: 

Herbert, Sean en Ruben 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


