
 

Het eikeltje 

-MEI- 

  



 

Beste ouder(s) en leden, 

De maand april is voorbij gevlogen en mei staat al voor de deur! We hebben een succesvolle 

wafelverkoop achter de rug dus de groepskas heeft er weer wat centjes bij.  

Nu kunnen we er weer vollenbak invliegen tijdens deze voorlaatste scoutsmaand van het 

schooljaar. De maand mei betekent helaas ook dat de examens voor de leiding (en sommige 

leden) weer dichterbij komen. Voor de kapoenen en welpen starten daarom de 

avondvergaderingen reeds op vrijdag 18 mei, telkens van 18u30 tot 20u30. Voor de 

jonggivers en givers starten de avondvergaderingen een weekje later, op vrijdag 25 mei, 

telkens van 19u30 tot 21u30. Dit betekent ook dat de avondvergaderingen zullen doorgaan 

tot vrijdag 22 juni. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een lange periode is maar wij willen, 

ondanks de drukke examenperiode voor de leiding, de scouts laten doorgaan en daarom 

starten we dus redelijk vroeg met de avondvergaderingen. Gelukkig is het lang genoeg licht 

en kunnen we vaak buiten ravotten! Alvast bedankt voor jullie begrip hiervoor.  

Graag willen we toelichten dat we het scoutsjaar met de hele groep afsluiten met een 

formidabele groepsuitstap op zaterdag 30 juni. Hopelijk zijn jullie dan nog niet allemaal op 

reis vertrokken zodat we met een heuse bende deze dag vol plezier kunnen beleven ;-)  

Hiervoor zal in het eikeltje van juni meer praktische informatie verschaft worden. 

Ziezo, dit was het alweer voor deze maand! 

 

Stevige scoutslinker van de groepsleiding, 

Pauline, Joke, Klaas en Lien 



Joow kaponies.  
Er staat weer een nieuwe maand voor de deur 
dus we gaan er nog eens stevig invliegen  
 

zaterdag 5 mei 

Vandaag zijn het D’olmenfeesten. Dit is een hele namiddag vol plezier. Zo zijn er 
verschillende spelletjes aanwezig, kan je je 
uitleven op een springkasteel en luisteren 
naar Marc De Bel. Meer info op 
https://olmenfeesten.be/zaterdag/#middag  

Hebben jullie er ook zo veel zin in. We 
spreken om 14 uur af aan de wegel van 
Scouts D’Olmen (Iepenstraat 78C 9100 
Sint-Niklaas) en om 17 uur mogen jullie 
terug naar huis. Vergeet zeker geen 2 euro 
mee te nemen voor de inkom en een koekje 
en een drankje.  

Zondag 13 mei 

Vandaag gaan we nog eens een super vet bosspel spelen. We spreken om 14u30 af 

aan de Kwantum en om 17u30 mogen jullie daar terug worden opgehaald. Vergeet 

geen 50 cent voor een vier-uurtje.  

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 mei 

https://olmenfeesten.be/zaterdag/#middag


Oefen allemaal nog maar eens jullie schoolslag en haal jullie mooiste badpak, bikini 

of zwembroek klaar want vandaag gaan we ZWEMMEN. 

We spreken om 18u30 uur af aan 

de ingang van S&R De 

Meerminnen in Beveren. Om 

20u30 uur mogen jullie terug 

opgehaald  

worden.  

Wat nemen we zeker mee: 

badhanddoek, zwemgerief en 

5,40 euro 

 

Vrijdag 25 mei 

We spellen een spel vanavond. We 

spreken af om 18u30 af aan het 

lokaal en om 20u30 mogen jullie 

terug naar huis. Vergeet zeker niet 

jullie favoriete spel mee te nemen.  

 

 

 

 

 

Een stevige linker 

De kapoenenleiding 

 

                   Simon                                                  Isabelle                                                                     

 

 

                     Kaat                        Jarno                     



 

https://www.facebook.com/events/387396081672913/ 

https://olmenfeesten.be/ 

 

 

Zaterdag 5 mei 

Vandaag gaan we naar de 

Olmen-feesten! Een leuke 

spelnamiddag met 

springkasteel, leuke spelletjes 

en MARC DE BEL! 

14u–17u op scouts D’olmen 

INKOM 2 euro 

Zondag 13 mei 

Vandaag gaan we naar 

recreatiepark de Ster! 

We verzamelen aan de kant 

van de trampolines om 14u 

met 2 euro in de hand. 

En sluiten ook daar af om 

17u30 

Vrijdag 18 mei 

Vandaag gaan we ZWEMMEN 

samen met de kapoenen! 

We spreken af om 18u30 aan 

het zwembad van Beveren 

En sluiten af om 20u30 

Neem 5,40€ euro en 

zwemkleren! 

Vrijdag 25 mei 

VANAVOND IS HET FEEST 

Want Bobbe is morgen JARIG! 

Jullie zijn uitgenodigd voor zijn 

feest om 18u30 aan het lokaal 

Jullie moeten geen centjes 

meenemen want Bobbe 

trakteert! We sluiten 

af om 20u30 

https://www.facebook.com/events/387396081672913/
https://olmenfeesten.be/




 

LE = GI 

 

DINSDAG 1 MEI 

 

 

                                    -ART                 PL=C 

 

-D       MSTEL=N 

GELDACTIE: IEDEREEN NOG ENE KEER AANWEZIG! 

ZWEMBAD – UREN VOLGEN NOG (REKEN OP 9u-18u) 



ZONDAG 6 MEI 

 

   

               S=B                                   K=L 

 

LOKAAL – 14u00-17u30 

 

 

ZONDAG 13 MEI 

 

          P=M                 B=G 

 

LOKAAL – 14u00-17u30 

 

 



ZONDAG 20 MEI 

 

              T=K           P=REN 

LOKAAL – 14u00-17u30 

 

VRIJDAG 25 MEI 

       

P=KL 

INFO VOLGT NOG 

 

 

P=T 

 


