
Beste leden, ouders en scoutssympathisanten  

Smeer je benen al maar in, fris die kennis van kaart lezen nog eens op en zoek je 

wandeloutfit al maar bij elkaar, want naar goede gewoonte organiseren wij dit jaar 

weer een spetterende familiedropping. 

Naast een tocht van 6 km waar de kleinste, maar moedigste stappers zich kunnen 

uitleven, is er voor de ervaren dagtripper ook een tocht van maar liefst 12 km voorzien. De echte 

avonturiers die een uitdaging niet zomaar uit de weg gaan, kunnen zich verheugen op een tocht van 

18 km. Aangezien alleen kaart lezen toch ook maar saai is, zal elke tocht worden opgevrolijkt met 

enkele speelse en originele tochttechnieken.  

Al helemaal overtuigd om mee te gaan, lees dan zeker verder!! 

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan deze activiteit 

• De leden kunnen deze dag meestappen in hun tak. Dit wil zeggen dat de kleine takken ( 

kapoenen, kabouters, welpen en wouters)  samen  in groep met hun leiding de 6 km afleggen. 

De jonggivers stappen in patrouilles de route van 12 km. De oudste takken zoals de givers en 

de JIN mogen zich aan een tocht van 18 km wagen. 

• Ouders en sympathisanten mogen zelf kiezen welke tocht ze nemen. Indien er leden van de 

scouts zijn die samen met hun gezin of een andere groep willen stappen,  is dit geen enkel 

probleem en mogen ze daarbij aansluiten.  

Dit jaar gaat deze fikse wandeltocht door op zaterdag 27 april 2019.  Wij verzamelen die dag rond 

14.00 aan sporthal van meer van Rotselaar (Vakenstraat 18), waar alle tochten zullen starten. De 

tocht van de 6 km eindigt op dezelfde plaats als ze begint, zodat ouders hun kinderen daar kunnen 

komen ophalen. De langere tochten van 12 en 18 km eindigen op een geheime locatie, waar iedereen, 

zowel leden als andere wandelaars, kunnen blijven overnachten. Voor mensen die wel willen 

deelnemen, maar niet blijven overnachten, is er indien nodig een pendeldienst voorzien voor de 

chauffeurs terug naar de auto’s aan de startplaats. 

De prijs voor al dat moois bedraagt € 5,00 voor de 6-km wandeling en € 10,00 voor de 12 en de 18 

kilometer.  Voor dat geld krijgt u een versnapering en warme hap (voor de lange tochten), eventueel 

overnachting, verzekering voor niet-leden, en natuurlijk beleef je een fantastische tijd!   

Inschrijven kan via https://tinyurl.com/familiedropping2019  ten laatste op vrijdag 12 april. De laatste 

praktische informatie (de precieze vertrekuren,  aankomsturen kleine takken, …) ontvang je 1 à 2 

weken voor de dropping.  

Een stevige linker,  

Scouts Herent 

We willen zeker vermijden dat iemand omwille van financiële redenen niet kan deelnemen aan onze scoutsactiviteiten, daarom zijn er 

verschillende mogelijkheden uitgewerkt om de financiële last die onze jeugdbeweging mogelijks met zich mee kan brengen wat lichter te 

maken.  Vraag ernaar bij iemand van de groepsleiding of stuur een mailtje naar groepsleiding@scoutsherent.be. 
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