
 

 

 

 

Frietjes vergadering                                    13 April (14-17 uur) 

Wat eten we vandaag? Frietjes. Vandaag gaan we heerlijke 

frietjes maken. Dus zie dat je nog een plekje overlaat om 

iets te kunnen eten.  

 

 

Paasvergadering                                          20 april (14-17 uur) 

Het is Pasen. Alles staat in thema van Pasen. We gaan een 

groot paasspel spelen en misschien heeft de paashaas hier 

en daar een eitje verstopt.  

 

 

Akabedag                                                                                                                         27 april  

We gaan vandaag op verplaatsing naar Aalst. Hier doen we 

mee aan de akabedag dat helemaal in het thema staat van 

dino’s .We spreken af om 8:30 aan het station van Berchem 

waar we samen de trein nemen naar Aalst. Alle akabe van 

heel Vlaanderen is uitgenodigd dus dit belooft een heel 

leuke dag te worden. Meer info over akabedag volgt nog.  

 

Plop vergadering                              4 mei (14-17 uur) 

“Plopper de plop” Hallo liefste ploppertje, vandaag spelen 

we het grote plopspel en eten we plopkoeken als 4-uurtje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINKERTJE WELKA’S 



Pretparkvergadering                                                                                      11 mei  

Vandaag vertrekken we aan het scoutslokaal met de bus 

naar toverland. Dit pretpark is super groot en heeft heel 

veel leuke attracties die we kunnen doen. Dus hou je 

maar vast voor een hele leuke dag. Meer info zal zeker 

nog worden doorgegeven.  

 

Zee                                         18 mei  

We vertrekken vandaag met de trein naar de 

zee. Vergeet je zwemgrief en je zonnecrème 

niet. We kunnen gaan zwemmen of een heel 

groot zandkasteel bouwen. Of we doen het 

gewoon allebei. Meer info volgt nog.  

 

Familie zaterdag                                                    25 mei  

Vandaag is het geen scouts, maar geniet eens van jullie vrij weekend.  

 

 

 

 

 

Waterspelletjesvergadering                1 juni (14-17 uur) 

Hou je van spelen met water, gooien met 

waterballonnen. Dan is deze vergadering zeker iets 

voor jou. We hopen op stralend weer en dan maken 

we er een spetterende dag van. 

 

 

Slotvergadering                                  8 juni (14-17 uur) 

Het is jammer genoeg de laatste vergadering van het jaar. We doen een 

groot spel met alle groepen samen om het jaar af te sluiten. Hopelijk zien 

we jullie nog wel terug op het kamp.  

 

  


