
Beste ouders en leden van de grote takken, 

Het scoutsjaar zit er weer bijna op en de kampen komen al in zicht, dus 

trekken we er naar jaarlijkse gewoonte nog eens op uit voor de laatste 

vergadering. 

Op zaterdag 23 juni kunnen de grote takken de examenstress even 

vergeten en zich helemaal uitleven bij het lasershooten of paintballen.  

De Jong-Verkenners, Jong-Gidsen en Jong-Givers worden om 18u met hun fiets aan de Witte 

Villa in de Kouterstraat verwacht. Samen met de leiding fietsen ze naar Bertembos. Hier zullen 

ze verschillende lasershootgames spelen en om 21u zijn ze terug aan de Witte Villa. 

De Verkenners, Gidsen en Jin gaan paintballen. Zij worden om 18u verwacht op het 

paintballterrein ‘The Gathering’ in Schiplaken. Het adres is Molenheidebaan 28, dit is 

tegenover het Bloso-domein in Hofstade. Om 21u mogen zij hier terug opgehaald worden. Om 

hen zo weinig mogelijk tijd te laten verliezen tijdens het studeren, vragen we jullie om zelf tot 

daar te geraken. We hopen dat jullie zoveel mogelijk carpoolen. Indien het toch een probleem 

is om tot in Schiplaken te geraken, mogen jullie contact opnemen met de groepsleiding. De 

Givers en Jinners krijgen een overall tijdens het paintballen, dus jullie moeten niets speciaal 

meebrengen. 

Inschrijven voor deze activiteiten kan tot 16 juni via deze link: 

https://goo.gl/forms/pp3cYH09ecjnL6032. De prijs is €3 voor de Jong-Gidsen, Jong-

Verkenners en Jong-Givers. Het paintballen voor de Givers en Jin kost €10. Dit mag 

overgeschreven worden op het rekeningnummer BE23 0636 0569 3091 op naam van Lien 

Deforche met vermelding van je naam en tak.  

We hopen dat deze en andere kosten van de scouts betaalbaar zijn. 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 wat lichter te maken. Vraag ernaar bij 

de groepsleiding (groepsleiding@scoutsherent.be), dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar 

een oplossing.  

 

Stevige linker, 

 

De leidingsploeg van Scouts Herent 
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