
Briefje welpen mei-juni 
 

Zaterdag 19 mei: JOEPIEEE vandaag is het scouts van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat! We gaan 

namelijk op groepsuitstap vandaag! Verdere info is reeds verspreid! 

 

Zaterdag 26 mei (18u tot 20u): De leiding vraagt zich af wie de grillmasters zijn onder de welpen, 

want vandaag houden we woudloperskeuken. Wikkel allemaal een vleesje/aardappel/appel/...  met 

boter en neem het mee naar de scouts zodat we lekker een avondje kunnen smullen!! 

 

Zaterdag 2 juni (18u tot 20u):  Omdat jullie leiding het redelijk druk heeft met de examens, opent 

vanavond 'Cinema Scouts Oudegem' haar deuren. Jullie mogen komen in jullie makkelijkste kleren, 

en neem gerust kussens/dekens/knuffels/zitzakken/matrassen/bedden/.... mee zodat iedereen 

ontspannen van de film kan genieten. Scouts van 18u-20u 

 

Zaterdag 9 juni (18u tot 20u):  Wie gaat er vanavond naar huis met het meeste geld? Wie is de 

James Bond onder ons en pokert iedereen onder tafel? Vanavond houden we casino!  

Dresscode: avondkledij 

 

Zaterdag 16 juni (18u tot 20u):  Vandaag gaan we ravotten in een speeltuin! Kom allemaal per fiets 

naar de scouts. Het belooft leuk te worden!! 

 

Zaterdag 23 juni (18u tot 20u):  Zoals veel welpen het graag hebben, spelen we vandaag nog eens 

een SMS-spel! Omdat het scoutsjaar bijna gedaan is, geven we er nog een goeie lap op!! We 

verwachten voltallige aanwezigheid, dat maakt het extra spannend.  

 

Zaterdag 30 juni:  Zoals gewoonlijk is de allerlaatste activiteit van het scoutsjaar de groepsbbq! 

Verdere info volgt nog. 

 

2 tot 11 juli: SCOUTSKAMP!!!!!!! YESS, eindelijk gedaan met die saaie lessen, zagende leerkrachten 

en de veel te strenge kantinejuffrouw want we vertrekken op kamp! Ondanks het feit dat de 

inschrijvingsavond al is geweest, kunnen jullie zich nog steeds  inschrijven per mail! Laat wel op tijd 

iets weten 😉. 

 

We kijken er allemaal enorm naar uit! 

Tabaqui – Jacala – Baloe - Rama - Mang 


