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Party & Co bij groep Groen 

Morgen, donderdag, dus allemaal verzamelen om 08:45 bij Rood, Schuttersweide, 

voor vertrek naar pretpark de Valkenier.  

Lunch mee! 

Zonnebrand, reservekleding en een hoofddeksel mee.  

Om 17:00 terugkomst beide groepen bij Rood. 

 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 die aan het avondprogramma deelnemen, gaan na 

terugkomst van de Valkenier samen met de leiding naar het home van groep Groen 

(HK Scouting). 

Voor de andere kinderen eindigt het dagprogramma om 17:00 uur bij het home van 

groep Rood (Schuttersweide). 

 

Voor de kinderen van groep 7, 8 en brugklas die blijven logeren: spullen voor het sla-

pen kunnen vóór het avondprogramma om 19:45 afgegeven worden op het HK (home 

Groen). Graag de tassen/spullen voorzien van naam en kleur groep. 

 

Voor vrijdag graag aandacht voor de kleding: groen lange broek en dichte schoenen, 
vanwege een bos-spel. 
Alle groepen sportkleding en dichte schoenen voor het gezamenlijke middagprogram-
ma. 
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Rood mocht met een smartphone op pad. Aan de hand van een speciale app speelden zij Jachtsei-
zoen, een GPS actiespel waarbij één groepje met voorsprong maakt dat het wegkomt, waarna een 
ander groepje hen probeert te achterhalen binnen een vooraf bepaalde tijd. Elke vijf minuten krijgen 
de achtervolgers nieuwe GPS gegevens van de vluchtelingen.  
Dat betekende weer heel veel hardlopen. KVW is goed voor de conditie! 
Soms wordt er dan wel eens gesjoemeld. Door de fiets van een reporter te 
stelen bijvoorbeeld… 

 

Hallo ouders, kinderen en leiding, 

Kennen jullie de mop van de bus die naar de Valkenier vertrok? 

Die vertrok niet!!! 

Vanochtend om 06:45 uur kwam de vraag welke datum het vandaag was. 

Ik gaf aan de 7e en op dat moment dacht ik **, ik heb de bussen naar de Valkenier op 8 augustus 

geboekt. En bij controle bleek dit ook zo te zijn. 

In alle ochtendsnelheid het noodnummer van Boosten Reizen gebeld, maar helaas konden ze niets 

betekenen voor vandaag. 

In de tussentijd was er spoedoverleg tussen hoofdleiding en bestuur. Je moet dan denken dat het 

pas 06:50 uur was. 

Gelukkig kwamen we er snel uit en hebben we geschoven met programma's. 

En gelukkig is er niets aan de hand en gaan we morgen gewoon lekker naar de Valkenier. 

De bussen zullen vertrekken vanaf locatie Rood. Om 08:45 uur verzamelen bij de Schuttersweide, 

Baakhoverweg 2. 

De kinderen van groep 1 zijn geheel vrij om te kiezen of ze ook mee willen naar de Valkenier mor-

gen.  

Verder wil ik alle ouders, kinderen en leiding bedanken voor hun flexibiliteit en begrip. 

Groetjes, 
Bjorn 
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Ondertussen in Susteren: de Mehre werd opnieuw ge-
plaagd door dealers, kopers en boevenvangers. Brutale 
onderhandelingen, duistere overeenkomsten, ontsnap-
pingen aan de handhavers der wet, het gebeurde alle-
maal.  
Groep Groen speelde het roemruchte Smokkelspel.  

Hier werd een groepje staande gehouden door twee superagenten, aan wie zij beterschap beloof-
den (terwijl een handlanger mét hun koopwaar verscholen zat achter een boom).   

 

Vandaag zijn Enora (Rood), Danique (Groen) en Vera 
(14+) jarig!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd namens alle KVW deelnemers! 

Weer opgeladen na de lunch begint Rood aan het appel & 

ei ruilspel in wijk Munsterveld, Gulickspark, Markstraat en 

rondom BS de Springdonk. Benieuwd waarmee zij teruggekomen zijn?! 

De kleinsten van Groen mochten Party & Co spelen terwijl de groteren Jachtseizoen deden.    
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Nog een nakomertje van dinsdagmiddag. Toen werd de nieuwe leiding van groep Groen en 14+ 
ontgroend. Altijd leuk! Deze nieuwelingen moesten een ballon om de enkels bij elkaar zien stuk te 
trappen. Na het onvermijdelijke meel- en waterhappen werden ze schoongespoten met een brand-
slang en mochten het badje in  

 

 

 

 

 

 

 

Groep Rood bezig met appel en ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


