
Dag welpjes! De laatste maand van dit 
scoutsjaar is jammer genoeg weer 
aangebroken. Maar niet getreurd, want 
afsluiten doen we natuurlijk in stijl met een 
geweldige maand juni, de fantastische zee-
activiteit en het memorabele kamp! 

 

 

Eerst even wat praktische zaken : 

• Wil jij mee op kamp? Vergeet dan zeker niet om jouw leiding hiervan op de 
hoogte te brengen! 

• Ouders die de lidgelden nog niet betaald zouden hebben, gelieve dit zo 
spoedig mogelijk in orde te brengen! Dit zorgt ervoor dat jouw welp verzekerd 
is! Niet betaald = niet verzekerd = risico op kamp/activiteiten 

• Zorg er ook voor dat het kampgeld in orde is VOOR we op kamp vertrekken! 
Niet betaald = niet mee op kamp 

• De zee-activiteit dit jaar gaat door op zaterdag 29 juni. De brief hiervan vinden 
jullie onderaan deze maandbrief of op de site.  

 

Vrijdag 31/05 18u30-20u30 

 

Omdat wij de atleten van de Special Olympics wouden 

steunen, hielden wij vanavond onze eigen 

ubergigantischspeciale spelen. MAAR omdat de opkomst 

nogal klein was, hebben wij die in Puyenbroeck gehouden! De 

afwezigen hadden ongelijk! 🤷🏼♀️ 

 

 

Vrijdag 07/06 18u30-20u30 

 

We zijn nog niet zo zeker van het weer, daarom houden we een 

gezelschapspelletjesavond! Breng allen jullie leukste spel mee! 

Spelen we gezelschapspelen in het lokaal? Op het grasveld? In het 

bos? Of misschien nemen we ze wel mee naar Puyenbroeck?! Kom 

het vandaag ontdekken! 🎲 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 16/06 14u-17u 

 

Vandaag doen we iets wat we al eerder op de planning 

hadden staan. Dit kon toen niet doorgaan vanwege het weer. 

Jaja haal jullie stalen ros maar van onder het stof. We 

trekken naar het gelaag! We verwachten jullie om 14u aan 

het lokaal MET JULLIE FIETS! Om 17u kunnen jullie aan 

het lokaal weer opgehaald worden. 🚲🐷 

 

Zondag 23/06 14u-17u 

 

Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing… Breng zeker een handdoek en je 

badpak mee! Je mag je zwemgerief gerust thuis ook al aandoen. 👙 Laten ons allen hopen 

op prachtig weer! 🌞 

 

Zaterdag 29/06 8u15-17u15 – ZEE-ACTIVITEIT!!! 

 

De laatste activiteit van het scoutsjaar! Sniksnikweenween 😣 Maar wel de tofste!! 

Woopwoop 🎉🏖️ 

 

Zie onderaan deze maandbrief voor meer informatie! Tot dan! 

 

Dit was het dan… Gelukkig nemen we maar voor even afscheid. Wij kijken al uit naar het 

kamp en hopen jullie daar allen terug te zien!   

En anders tot volgend jaar! 

 

Welpenleiding 2018-2019  

 

Robbe, Jonas, Victor, Lauren en Sofie  

 



 

 

 

 

Dag Kapoenen, Welpen, Wolven, Jong-Givers en Givers, 

Op zaterdag 29 juni maken we met z’n allen een uitstapje naar zee! Ook dit jaar trekken we 
naar Oostende. Het belooft alvast een fantastische dag te worden! Jij gaat toch ook mee? 

 
Waar en wanneer spreken we af? 

Dit jaar spreken we wat vroeger af, zodat we langer kunnen ravotten samen! We verwachten jullie 
allemaal om 8u15 in uniform aan het station in lokeren. Heb je geen uniform, trek dan zeker 
je das aan zodat we je goed herkennen! We zullen daar terug zijn om 17u15. 

Vind je ECHT geen vervoer? Twijfel er dan niet aan om de leiding aan te spreken! Misschien 

hebben wij nog wel een plaatsje in de auto en willen we je oppikken aan het scoutsplein. 😉  

 
Ik ga naar zee en ik neem mee… 

☼ €5 voor de trein (afgeven aan je leiding) 

☼ uniform en/of das (verplicht!) 

☼ mijn zwemgerief 

☼ een handdoek 

☼ zonnecrème 

☼ een lunchpakket voor ’s middags 

☼ drinken 

☼ een regenjas (die we hopelijk niet nodig zullen hebben) 

☼ schopjes, emmertjes, petanqueballen, vliegers, … 

 
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds mailen naar Julie.demaere@icloud.com, 
bellen naar 0473/21 82 58 (Flore) of bellen naar 0472/29 52 55 (Quinten) 
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