
Slecht nieuws! Het is alweer de laatste maand van het megacoole 

scoutsjaar! We gaan er dus nog een stevige lap op geven! De 

activiteiten zullen meestal op vrijdagavond vallen, dus zorg dat je er 

op de juiste momenten staat!  

 

Het scoutskamp zal doorgaan van 03/07 t.e.m. 14/07. Er zal een 

inschrijvingsmoment zijn op zaterdag 22 juni, andere data volgen. De 

uitnodigingen krijgen jullie dit weekend! 

 

 

Vrijdag 24 mei 21u00 – 24u00: Doe-het-zelf-cinema 

We bouwen onze eigen cinema en testen het daarna 

uiteraard eens grondig uit! We beginnen pas om 21u, want we 

kunnen pas een filmpje kijken eens het donker is! (Als je een 

leuke film hebt, neem die maar gerust mee!)  

 

Vrijdag 31 mei 20u00 – 23u00: Tijd voor kampvuurgames! 

We maken het lekker gezellig en zetten ons aan het kampvuur met wat goede ouwe 

kampvuurgames! Als het slecht weer zou zijn, mogen jullie allemaal een spelletje 

meenemen van thuis en kruipen we hoog en droog in ons lokaal! 

 

Vrijdag 07 juni 20u00 – 23u00: Swingpaleis 

Tijd om die stembanden wat te trainen! Checken jullie nog even 

de klassiekers voor jullie naar de activiteit komen? Nikias luistert 

immers al eens graag naar van die goeie 80s muziek 😉 

 

Vrijdag 14 juni 20u00 – 23u00: Volleybrakken  

We zetten snel ons netje klaar, pakken onze kub uit de zak en doen snel een 

zonnedansje! Niets beter dan wat ballen slaan tijdens de zonsondergang. En voor de 

kubbers onder ons: train die armspieren maar snel! 

Vrijdag 21 juni 20u00 – 23u00: Verrassingsactiviteit! 

De leiding knutselt voor de laatste keer dit jaar een zot 

spel ineen. De fun is er af als jullie het op voorhand 

weten, dus houden we het even lekker spannend! 

Misschien als jullie eens heel braaf lachen dat jullie wel 

al een tip krijgen 😉 

 



Zaterdag 29 juni : Zee-activiteit! 

Vandaag gaan we, zoals elk jaar, naar de zee! Hoezee! We verwachten jullie aan het 

station van Lokeren om ??u?? en we verwachten terug te zijn in het station om ??u??. 

We vragen ook aan iedereen om €?? 

mee te nemen, zodat we alles kunnen 

betalen. Vergeet natuurlijk je 

zwemgerief, handdoek, zonnecrème, 

lunch, drinken en je favoriete speeltje 

niet! Hopelijk hebben jullie er net zoveel 

zin in als wij! 

 

 

 

Een stevige linker, 
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Quinten 


