
Dappere kapoenen, 

 

Haal al je … 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar uit de kast, want wij nemen jullie mee op een onvergetelijke, geweldige, 

spannende, gevaarlijke en avontuurlijke 

 

 

 

Jullie hebben jezelf al bewezen als ervaren avonturiers in ons kleine Wezemaal, maar nu trotseren 

we het grootste avontuur uit ons leven, en trekken we de jungle in om samen een heuse                               

 

af te leggen!! 

Wij laten ons niet afschrikken door wilde dieren of andere obstakels en gaan samen op pad doorheen 

moerassen, lianen, jungles, gebergtes, rivieren en nog veel meer! 

 

 

 



 

Oh, op safari met de jeep met een stoet papegaaien om ons 

heen klinkt al geweldig! Maar, voor we op avontuur kunnen 

vertrekken moeten er wel een paar belangrijke zaken geregeld 

worden: 

1. Kom je zeker inschrijven op 1 juni om 19 uur om mee te gaan op 

avontuur. 

 

2. Vergeet zeker niet tegen je mama/papa/... te zeggen dat ze de 

fiche nog eens moeten invullen op 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/. 

 

3. Wat nemen jullie nog zeker mee: 

-witte t-shirt 

-waterpistool 

-verkleedkleren van je favoriete jungledier, ultieme safarigids, of nog 

andere originele safari-gerelateerde outfit! 

-je grootste lach en beste survival skills 

 

4. Lees ook nog zeker het algemeen deel na samen met je 

mama/papa/.... Je vindt hier namelijk terug wat jullie voor de rest 

allemaal moeten meenemen! 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ4Z31nqTbAhXBI1AKHd3tDD0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.be/illustratie/avonturier.html&psig=AOvVaw2V59mv5aJ8Wf9K6UoACail&ust=1527453781605171


 

 

Wooow, het kamp is dus eindelijk weer echt bijna in zicht! Wij krijgen al 

kippenvel en kriebeltjes in onze buik als we er aan denken, jullie ook? De 

leiding kijkt er enorm naar uit om jullie dit jaar te mogen verwelkomen in de 

jungle! Hopelijk gaan jullie allemaal mee op avontuur met ons!  

Zeg al maar tegen jullie mama en papa dat jullie als echte avonturiers 

gaan terugkomen van een geweldig scoutskamp!  

 

 

Wij zien jullie graag terug aan het begin van ons avontuur! 

Groetjes, jullie safarigidsen: 

Marte – Miek -Lena – Indu – Yorben – Charles – Lucas  

 


