
kapoenen, wouters, jojo’s en givers 

Safari  

 

 

Dag allemaal, 

Het is alweer tijd voor het tweede weekend van het scoutsjaar, namelijk het paasweekend. Dit jaar 

gaan we niet opzoek naar paaseieren of de paashaas! Neen, we gaan zoeken achter verschillende 

wilde dieren, want wij trekken op safari! In de jungle van Poperinge schuilen er zowel kleine als grote 

dieren. Misschien kom je wel een schattig Poperings eekhoorntje tegen of een angstaanjagende 

Poperingse leeuw. Het wordt zeker en vast een fantastische safari!!! 

Vergeet jullie ook niet te kleden naar het safari thema. Beige, groene en bruine kledij zijn ideaal als 

camouflage op safari. Ook een verrekijker, zonnebril,… kunnen van pas komen. Een zakmes is niet 

nodig om mee te nemen! 

 

 



Praktische info voor de ouders: 
 

Datum: 31 maart – 2 april 

Adres locatie: Bethunestraat 11, 8970 Poperinge 
 

Vertrek:   

- Kapoenen en wouters worden verwacht om 19u aanwezig te zijn op locatie (carpoolen is 

mogelijk. Hier een link dat jullie onderling kan helpen - Carpool and Ride Share Signup Sheet 

for your Group. (groupcarpool.com)) 

- Jojo’s en givers: 17u15 aan de voorkant van station Gent Sint-Pieters  

Ophalen: Zondag 11u op locatie 

Kostprijs: 40 euro te betalen op: BE39 0682 0920 8819 (gelieve hierop te betalen en niet op 

andere rekeningen van de scouts, zo behouden we ons overzicht). 

Schrijf in de mededeling (tak-naam van het kind-weekend) . Bv. Jojo Benjamin Clarke 
-> Gelieve voor elk kind afzonderlijk te betalen, zo behouden we ons overzicht. 

Wie het recht heeft voor scouting op maat stuurt een mailtje naar jovascouts@outlook.com. 

De deadline is 28 maart. Na deze datum ontvangen we geen inschrijvingen meer. 

 

Wat meenemen: 
o Identiteitskaart  

o Medicatie (afgeven aan: takleiding) 

 

o Slaapzak  

o Matje/ opblaasmatras/ veldbed  

o Pyjama  

o Knuffel  

 

o Warme kleren die vuil mogen worden (trui, T-shirt, Lange broek, sokken, ondergoed)  

o Regenkleren  

o Uniform (das en T-shirt) aan hebben bij vertrek 

o Verkleedkleren (safari)!!!  

o Stapschoenen  

o Speelschoenen  

 

o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kleine handdoek)  

o Zaklamp  

o Drinkbus  

o Keukenhanddoek  

 

https://www.groupcarpool.com/t/3a7mek?fbclid=IwAR1ESRzKN22mFKYyy6Rp_orZw6A-jl-kkPALovbNfrD5GU1cxxyAU07PC5k
https://www.groupcarpool.com/t/3a7mek?fbclid=IwAR1ESRzKN22mFKYyy6Rp_orZw6A-jl-kkPALovbNfrD5GU1cxxyAU07PC5k
mailto:jovascouts@outlook.com


Wat nemen we niet mee: 
o Mama 

o Papa 

o Slecht humeur 

o Pestgedrag 

o Zakmessen!!! 

o Dure en kwetsbare spullen 

o Zakgeld 

 

Bereikbaar op 
Takleiding:  

Kapoenen: Clara 0486660640 

Wouters: Pieterjan 0475448425  

Takleiding:  

Jojo’s: Benjamin 0496253520 

Givers: Boogie 0470528499, Merlijn 0491404638 

 

 

Laat zeker iets weten mochten er vragen zijn. 

Hopelijk tot dan! 

 

‘t stevig bendeke 

Anna, Clara en Bracke  

Pj, Noah, Suikerwafel en Schellie  

Lexi, Frits en Big Benzi  

Merlijn en seppe 

 


