
Ahoi beste Piraten & Prinsessen, 

In het piratenland Zacardia, waar zeerovers altijd vrolijk zijn en de drank nooit opraakt, 
heerst de machtige zeeroverkoning Batarra. Ondanks zijn ruige uiterlijk, is Batarra een 
goedlachse man die altijd in is voor het vertellen van spannende verhalen. De piraten 
die regelmatig naar het eiland komen om te drinken en te slapen en hun veroverde buit 
te laten zien, kunnen het prima met hem vinden. Op één kapitein na. Wanneer op een 
dag Aurora , de prinses, spoorloos is verdwenen, de dochter van de zeeroverkoning, is 
deze kapitein dan ook meteen de hoofdverdachte. Met z'n allen gaan de piraten de 
zeeroverkoning helpen om zijn dochter terug te vinden. Daarom hebben wij besloten 
samen op weekend te trekken naar het pirateneiland Zacardia. Dit weekend zullen jullie 
als prinsessen en piraten helpen Aurora terug te brengen naar haar vader, de kapitein. 
Dit weekend zal plaatsvinden van 18 tot 20 november 2022.  

Om met de boot, de Black Pearl, tot het eiland te varen hebben we een kleine bijdrage 
nodig. Daarom vragen we jullie om €29 te storten op ons rekeningnummer:  
BE88 9731 8148 7741 

met vermelding van ‘naam van de kapoen’. 
Om voldoende uitgerust ter zijn om aan de zoektocht te beginnen, staat hieronder een 
lijst met wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

Wat neem ik mee? 
o Slaapzak
o Matje
o Voldoende warme kledij (lange broek,
truien, tshirts)
o Voldoende sokken + ondergoed
o Pantoffels
o Strip/boek

o Knuffel
o Gamel, bestek & beker
o Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, …)
o Pyjama
o Regenkledij
o Zaklamp
o Piraten / Prinses outfit

VERBODEN op het eiland? 
o Elektronica (GSM, nintendo, …) o snoep, koeken

Praktisch 
Datum 18-20 november
Vertrek 18u15 op scouts, carpoolen richting

weekendplaats
Afhalen Afhalen zondag om 12u
Adres Kapelstraat 6

3530 Helchteren

Aye aye piraten en prinsessen, wij zien jullie snel op het schip ! 

Zeno, Pablo, Enya en Eline 


