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Algemeen 

De activiteiten van de Kabouchen, Woudlopers & Nijntjes, Strippen & Stroppen, Trippers en 

Zjielen & Vedetten gaan terug door op zondagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, tenzij 

anders vermeld in de maandlijst. 

Vergeet ook zeker niet dat alle leden verplicht een mondmasker moeten meenemen. 

Afhankelijk van de maatregelen zullen ze deze al dan niet moeten aandoen! 

 

Graag brengen we jullie nog wat nieuws over ons kei cool kamp ! 

Dit jaar gaan we naar Scouts & gidsen De Perenboom in Heusden-Zolder. We geven nog even 

het adres mee: Oude Baan 49-51,3550 Heusden-Zolder. Het kamp start op 2 augustus en zal 

spijtig genoeg op zijn einde komen op 11 augustus. 

 

Belangrijk:  Eerstejaars Kabouchen (geboren in 2015) mogen mee op kamp van 6  

  augustus 2022 tot 11 augustus 2022. 

  Andere Kabouchen mogen kiezen of ze de volledige 10 dagen meegaan of 

  maar 6 dagen. 

  De Zjielen en en Vedetten vertrekken op 31 augustus met de fiets richting 

  Heusden-Zolder 

Meer informatie over kamp zoals inschrijvingen en infoavonden volgt later! 

 

Nog even de groepsverantwoordelijken op een rijtje 

Kabouchen: Brik, Joachim, Laure 

Groepsverantwoordelijke: Laure (0493 69 63 25) 

Woudlopers & Nijntjes: Eva, Jef, Marthe 

 Groepsverantwoordelijke: Eva (0477 37 90 02) 

Strippen & Stroppen: Fien, Paulien, Lore 

 Groepsverantwoordelijke: Fien (0473 40 87 92) 

Trippers: Jibbe, Thomas, Tine 

 Groepsverantwoordelijke: Thomas (0468 17 66 20) 

Zjielen & Vedetten: Celine, Elene 

 Groepsverantwoordelijke: Celine (0468 22 93 82) 

 

Hoofdleiding: Jef Bauwens (0489 33 84 92) 

                         Marthe Timmermans (0470 85 62 93)  



Kabouchen (leiding: Brik, Joachim, Laure) 

Zondag 5 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan het 

studeren voor hun examens.  

Zondag 12 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan het 

studeren voor hun examens. 

Zondag 19 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan het studeren voor hun 

examens. 

Zaterdag 25 juni 

Vanavond doen we KAMPVUUR als afsluitende activiteit!! De 

activiteit is van 19 uur tot 21 uur. Tot dan! 

Woudlopers & Nijntjes (leiding: Eva, Jef, Marthe) 

Zondag 5 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan!  

Zondag 12 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan het studeren voor hun 

examens. Tot volgende week! 

Zondag 19 juni 

Aangezien jullie toch zo graag in het KLJ bos spelen gaan jullie deze activiteit 

zeker super tof vinden! We gaan vandaag kampen bouwen in het bos!! Trek 

stevige schoenen aan en wij raden jullie ook aan om een lange broek aan te 

doen tegen de netels. 

Zondag 26 juni 

Vandaag is het wieltjesdag! We verwachten jullie om 14u aan de KLJ lokalen, 

om 17 uur mogen jullie moe maar voldaan naar huis keren.  

ZEKER BIJ HEBBEN: Iets op wieltjes: bijvoorbeeld, fiets, step, rolschaatsen,... ook moet je zeker 

een helm, eventuele knie/ hand/ arm beschermers,... mee hebben! safety first!! 

Dankjewel voor het leuke KLJ jaar, we kijken er naar uit om dit samen met jullie af te sluiten 

in augustus tijdens ons super toffe kamp!! Tot dan! 

 



Strippen & Stroppen (leiding: Fien, Paulien, Lore) 

Zaterdag 4 juni 

Vandaag is het baseball-avond. Trek jullie sportschoenen al maar aan. 

De wedstrijd begint om 19 uur en om 21 uur weten we wie de winnaar 

is. Tot dan!  

Zaterdag 11 juni 

Vandaag is het thema avond. Verkleed jullie in de eerste letter van jullie naam en kom naar 

ons super leuk feestje. De thema avond start om 19 uur en zal eindigen om 21 uur. 

Zondag 19 juni 

Vandaag is het geen activiteit. Jullie leiding heeft examens.  

Zondag 26 juni 

Omdat het vorige keer niet is kunnen doorgaan, maar jullie dit nog 

altijd te goed hebben sluiten wij ons jaar af met een bezoekje naar 

het domein van Huizingen. We spreken daar af om 14 uur en om 17 uur worden jullie daar 

ook opgehaald. Waar is daar?: Henry Torleylaan 100, 1654 Beersel. Vergeet niet: Gevulde 

drinkbus, Petje/Hoedje, KLJ sjaaltje aan, Insmeren met zonnecrème en je goed humeur. 

Hopelijk tot dan! 

Trippers (leiding: Jibbe, Thomas, Tine) 

Zondag 5 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie 

leiding is hard aan het studeren voor hun examens.  

Zondag 12 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie 

leiding is hard aan het studeren voor hun examens. 

Vrijdag 17 juni 

Vergeet de examens en kom gezellig ontspannen in de loks met een kampvuurtje! Activiteit 

van 19 uur tot 21 uur. 

Zaterdag 25 juni 

Verassing in aantocht, meer informatie wordt nog meegedeeld via Whatsapp en mail. 

 

 

 

 



Zjielen & Vedetten (leiding: Celine, Elene) 

Zondag 5 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan het studeren voor hun 

examens.  

Zondag 12 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan 

het studeren voor hun examens.  

Zondag 19 juni 

Dit weekend zal er geen activiteit doorgaan, jullie leiding is hard aan 

het studeren voor hun examens.  

Zaterdag 25 juni 

We sluiten dit KLJ-jaar af met een gezellig kampvuur. De activiteit 

start om 21u. 

 

 

 

Tot op kamp!! 

 


