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FLASH  
NOORDLAND 

Kampdata + nieuw e-mailadres 

Het weekendje van de jonggivers gaat door van vrijdag 24/11 tot zondag 26/11. Hieromtrent komt er later 

nog meer uitleg. 

Vanaf nu worden alle mails rondgeschreven via jonggivers.noordland@gmail.com.  

Zou iedereen die de scoutsmails wilt ontvangen een mailtje sturen naar dit adres met de naam van je kind 

zodat wij direct alle e-mails hebben in 1 keer.  

ACTIVITEITEN 

Zaterdag 7 oktober 

De activiteit begint om 14h30 aan de crypte. Vandaag zullen we eens kijken wie het best is, de 

jonggivers of de leiders. Wie is er sneller, sterken of mooier dan de leiders? Jullie zullen je beste 

beentje moeten voorzetten om te winnen tegen de leiding 😊 De activiteit eindigt om 17h30 aan de 

Crypte 

Zaterdag 14 oktober 

De activiteit begint om 14h30 aan de snekke. Iedereen wordt vandaag met de fiets verwacht. We 

zullen eens zien hoever we geraken zonder bochten of omwegen te maken. Doe best jullie vuilste 

kleren aan zodat mama en papa niet te veel hoeven te wassen (warme kledij voor achteraf is ook aan 

te raden). We zijn terug om 17h30 aan de snekke. 

Zaterdag 21 oktober 

Vandaag spreken we terug af om 14h30 aan de Crypte. Vandaag doen we duinenspel. Dus vergeet je 

tactisch brein zeker niet thuis. Je inzicht en uithoudingsvermogen zullen op de proef gesteld worden. 

De activiteit eindigt om 17h30 aan de crypte. 

Zaterdag 28 oktober 

Beste jonggivers vandaag zullen we testen of jullie wel werkelijk durven doen. Kom daarom om 

14h30 naar de snekke en vergeet zeker jullie fiets niet want we gaan “op verplaatsing”. Om 17h30 

eindigt de activiteit aan de snekke en mogen jullie zich richting huis begeven. 

Gegroet  

Verdraagzame jakhals, empatische cobaye en Kranige Toekan 
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