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Extra feestdag kleurplaat: Halloween! 
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Hoi, wat leuk dat je ons kampboekje bekijkt! 

Dit jaar gaan de Bevers en Scouts op Feestdagenkamp! In dit boekje kun 

je allerlei feitjes vinden over de Feestdagen! En voor als je even niks te doen 
hebt, zitten er allemaal leuke activiteiten in. 

 

Nog even wat praktische informatie:  

Het adres waar we op kamp gaan is Scouting Boekel, Mezenlaan 20, 5427 SL 
in Boekel. De bagagelijst is te vinden op scoutingdeurne.nl. 

De scouts verzamelen zaterdagochtend 30 juli 2022 om 10:00 uur op de 
Muggenhof met hun bagage, hun fiets en een dag rugzak met lunchpakket.  
De bevers brengen zaterdag 30 juli 2022 om 10:00 uur de bagage  naar de 
Muggenhof en vertrekken dinsdag 2 augustus 2022 om 10:00 uur op de  

Muggenhof.  

De scouts kunnen zaterdagmiddag 6 augustus 2022 om 14:30 uur weer opge-
haald worden op de Muggenhof.  
De bevers kunnen vrijdagavond 5 augustus 2022 om 20:30 uur opgehaald 
worden op het kampterrein.  

Voor noodgevallen kan er gebeld worden naar: 
- Scouts: Mandy 0629963216 (doordeweeks) en Roy 0620155127 (weekend). 
- Bevers: Jolijn 0682933372 en Fleur 0681968026. 

Ook dit jaar is het mogelijk om een kaart naar huis te sturen. Iedereen kan 1 
kaartje sturen. Wil je meer kaarten sturen? Neem dan zelf van thuis eigen 
kaart en postzegel mee.  

De scouts mogen zakgeld meenemen. Dit mag niet meer bedragen dan 5        
euro per persoon. Daarnaast mag iedereen maximaal 2 zakken snoep meene-
men per persoon. Energy drank is niet toegestaan, dit wordt ingenomen.  

 
Liefste groetjes,  
De Leiding 
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Extra feestdag woordzoeker: Ramadan! Wat is er allemaal in het boekje te vinden? 

 

 Kalender       p. 4-5 

 Pasen      p. 6-7 

 Sinterklaas     p. 8-9 

 Kerst      p. 10-11 

 Dierendag     p. 12-13 

 Koningsdag     p. 14-15 

 Carnaval      p. 16-17 

 Oud en Nieuw     p. 18-19 

 Bevrijdingsdag     p. 20-21 

 Halloween     p. 22 

 Ramadan      p. 23 
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Bevrijdingsdag 

Wist je dat? 

Veel landen Bevrijdingsdag pas op 8 mei     
vieren in plaats van 5 mei! 

Bevrijdingsdag elk jaar in een andere        
provincie begint met het bevrijdingsvuur! 

Veel gebouwen op 5 mei de Nederlandse vlag 
uithangen! 

Feestdagen 

Zaterdag 30 juli 

 

Pasen! 
Vergeet alle eieren niet te 

zoeken! 

Zondag 31 juli 

 

Sinterklaas! 

Heb je de pieten al gezien? 

Woensdag 3 augustus 

 

Koningsdag! 

Neem oranje kleren mee! 

Donderdag 4 augustus 

 

Carnaval! 

Neem carnavalskleren mee! 
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Kleur de kleurplaat in! 

Kalender 

Maandag 1 augustus 

 

Kerst! 

Neem je foute kersttrui mee! 

Dinsdag 2 augustus 

 

Dierendag! 
Wees lief voor alle dieren, 

ook insecten! 

Vrijdag 5 augustus 

 

Oud en Nieuw! 
Ga goed deze nieuwe    

kampdag in! 

Zaterdag 6 augustus 

 

Bevrijdingsdag! 
Vandaag mag je vieren dat je 

eindelijk naar huis mag! 



 
19 6 

Help Jantje naar het        

vuurwerk te komen! 

Het duurste 

paasei 12,5   

miljoen euro 

heeft gekost! 
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Oud en Nieuw 

Wist je dat? 

Verbind de punten! 

Oud en Nieuw niet 

alleen op 1 januari 

gevierd wordt! 

Nederlanders op 

nieuwjaar massaal 

de zee in springen! Nederlanders wel 8 

oliebollen eten per 

persoon! 



 

Carnaval 

Wist je dat? 
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Zoek de vijf verschillen! 

In Limburg 

Carnaval   

Vasteloavend 

heet! 

De Brabantse 

plaats Den Bosch 

tijdens Carnaval 

Oeteldonk heet! 

Carnaval       

eigenlijk al op 

11 november 

begint! 



 
9 16 

Los de rebus op! Sinterklaas 

Wist je dat? 

Mannen van      

Sinterklaas vooral 

sokken krijgen! 

Je dikker wordt van 

chocoladeletters 

dan van strooigoed! 

Sinterklaas al 1752 

jaar oud is! 

Voor de Bevers: 

Voor de Scouts: 
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Zoek de 10 verschillen! 

Kerst 

Wist je 
dat? 

Tweede     

Kerstdag 

nooit op een 

zondag is! Rendieren 

echt een    

rode neus 

hebben! 

De Kerstman 

vroeger een 

blauw, wit, 

groen pak had! 
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Koningsdag 

Wist je dat? 

Vul de kruiswoordpuzzel in! 

Koningsdag op de dag valt 
wanneer koning Willem 

Alexander jarig is! 

Koning Willem Alexander 

de eerste mannelijke 

vorst is in 123 jaar! 

Koningsdag nooit op een 

zondag valt! 
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Dierendag 

Wist je dat? 

Kleur de kleurplaat in! 


