
Zo'n vijftien jaar geleden deed Katrom jaarlijks een staptocht naar Scherpenheuvel. 
Bij  een paar  leiding was dit  een fijne herinnering dus willen we graag een oude 
traditie terugbrengen, en maken we dit jaar weer een staptocht. We gaan echter naar 
de Vlooybergtoren in Tielt-Winge, die één kilometer verder ligt. De tocht vindt plaats 
op 28 april en het vertrekuur verschilt van tak tot tak. De Givers en Jojos starten in 
de ochtend met nog 30 km te gaan, de Welpen pikken 15 km voor het einde in en de 
Kapoenen 5 km.

Deze keer verzamelen we het geld niet in voor de werking van de scouts, maar voor 
een goed doel: Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Vorig jaar hebben we een 
oudleider verloren, en we willen graag iets ondernemen voor hem. Ter nagedachtenis 
aan Kangoeroe hopen we zo als scoutsgroep een verschil te maken.

Elk  lid  krijgt  ook  een  sponsorlijst mee,  waarmee  hij  of  zij  dan  zoveel  mogelijk 
sponsors bij buren, familie of vrienden bijeen moet zien te krijgen. Tegen ten laatste
5 mei zou het geld en de lijsten dan bij  de leiding moeten geraken. Als het niet 
anders  kan,  kan  je  het  in  de  bus  stoppen  of  sturen  naar  Nonnenstraat  9  2800 
Mechelen; maar met oog op veilig met het geld om te gaan zouden we het liefst in 
persoon ontvangen.

Aankomst bij de Vlooybergtoren is gepland rond 16u30. Hier kunnen de ouders ook 
hun lid  komen ophalen.  Op de heuvel  met  de toren zelf  is  niet  veel  plaats voor 
wagens, maar op de Diestse Steenweg aan de voet van de heuvel is wel veel plaats.

Vertrekuur en vertrekplaats verschilt van tak tot tak: Leiding en Jins starten om 6u, 
Givers en Jojos om 8u30, Welpen om 12u en Kapoenen om 15u. De startlocaties zijn 
terug  te  vinden  in  het  andere  bestand.  Let  goed  op:  de  tijdstippen  duiden  aan 
wanneer we als groep terug vertrekken, zorg zeker dat je hier vóór op locatie bent.
Als je mee kan doen, laat het dan weten aan de (tak)leiding. Op die manier kunnen 
we aantallen inschatten voor de broodjes en het eten, en weten we ook op hoeveel 
personen we moeten wachten bij elke stop.

Hopelijk tot dan!

Een stevige linker

De leidingsploeg
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Kapoenen: 5km Welpen: 15 km Jojo’s + Givers:  30km  Leiding: 45 km
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