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Aan de ouders van de jeugdleden van de OPV-Schoonoord 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 organiseren we weer onze traditionele 
 

BOERENKOOLFUIF 
 
Er is dit jaar een afwijkend programma, hieronder volgen de belangrijkste gegevens: 
 
Verzamelen 

Alle speltakken verzamelen in uniform op zaterdag 15 december om 14:30 uur op Trappershorst. 
Uitzondering: de verkenners verzamelen om 14:30 uur op de Beukelaar (Sandersweg, achter Hartenstein). 

 
Einde 
De boerenkoolfuif eindigt zondag 16 december om 12:15 uur, op Trappershorst. 
Uitzondering zijn opnieuw de verkenners, die eindigen op dezelfde tijd op de Beukelaar. 
 
Programma zaterdag 
We spelen deze zaterdagmiddag een Oud Hollandse Middag met allerlei spelletjes en activiteiten. Dit spelen we in 
gemixte groepjes: van bever t/m rowan/sherpa. Daarna lopen we naar het World Peace Flame bij het Airborne Muse-
um. Daar is om 17:30 uur een korte viering. Hier mogen alle ouders bij zijn (van 17:30 uur t/m 18:00 uur). Daarna 
lopen we in een verlichte fakkeloptocht naar de boerderij van de J.P. Heyestichting. We zullen dan lekkere boerenkool 
eten (zonder ouders). Daarna is er een programma voor de verschillende speltakken.  
 
Zwemmen 
Dit jaar gaan we opnieuw met alle speltakken zwemmen op de zondagmorgen in het zwembad in Wageningen. De 
ochtend eindigt daarom pas om 12:15 uur. 
Denkt u eraan om zwemkleding en een handdoek mee te geven? 
Alle speltakken ontvangen via de eigen leiding het verzoek om te helpen met rijden naar Wageningen. 
 
Meenemen 
- slaapzak   - toiletspullen 
- slaapmatje  - handdoek 
- pyjama   - 1 broodmaaltijd voor zondagmorgen 
- mok   - handdoek & zwemkleding 
- warme en waterdichte kleding, we lopen zaterdagavond nog een stuk door het bos  
- denk ook aan goede waterdichte schoenen 
 
Kosten 
Geen; de boerenkoolfuif wordt betaald uit de contributie. 
 
Met vriendelijke groeten,  
de leiding 
 
 

OLIEBOLLEN 
De verkenners, padvindsters en de rowans/sherpa’s verkopen ook dit jaar weer oliebollen. De 
opbrengst is bestemd voor een internationaal kamp, dat zij in 2022 weer in Engeland hopen te 
bezoeken. Bestellen kan ook via www.opv-schoonoord.nl.  


