
MAANDBRIEF MEI ‐ JUNI 

Hier zijn we weer met de volgende 
maandbrief! 

 

 

Zaterdag 7 mei:  Handicaptenvergadering 

Vandaag spelen we niet zomaar een spel maar eentje met een twist. Jullie 
krijgen namelijk allemaal een handicap. Als je wilt weten met welke handicap jij 
het hele spel zal spelen wordt je verwacht op het heem tussen 14u en 17u in 
gewoon uniform. 

Zaterdag 14 mei: Frikandellenvergadering 

Eindelijk tijd voor de vergadering waar jullie zo lang op gewacht hebben. Het 
grote frikandellenspel. 1 ding is zeker op deze vergadering: je zult naar huis 
gaan met een buik vol frikandellen. Welkom op het heem tussen 14u en 17u in 
gewoon uniform. 

Zaterdag 21 mei:  Levende Stratego 

Zoals de naam al zegt staat strategie vandaag in het middelpunt van de 
belangstelling. Zijn jullie klaar voor een razend spannend spel waarbij tactiek 
belangrijker is dan kracht. Kom dan in gewoon uniform tussen 14u en 17u naar 
de socuts.  

 

Vrijdag 27 mei:  Casino 

Vandaag komen we te weten wie van jullie de beste gokker is. Jullie zijn 
allemaal uitgenodigd voor het grote welpengala waar we uiteraard de beste 
gokker gaan zoeken. Kom chique verkleed en misschien krijg je wel een extra 
startbonus. Welkom op het heem tussen 19u en 21u 

Vanaf vandaag doen we de rest van de activititeiten zoals gewoonlijk op 
vrijdagavond omdat de leiding helaas weeral examens heeft.  

 



Vrijdag 4 juni:  De slimste welp ter wereld 

Vandaag komen we niet alleent te weten wie de slimste welp is maar ook 
degene die het meest water kan drinken. Het is namelijk een kleine variatie op 
de normale pisquiz! Benieuw wat dit inhoudt? Kom dan naar de scouts in 
gewoon uniform tussen 19u en 21u.  

 

Vrijdag 11 juni:  Ganzenbord  

Vandaag doen we niet zomaar een spel, we doen ganzenbord. Dit spel dat 
eigenlijk enkel door de verkenners wordt gespeeld op de scouts brengen we dit 
jaar uitzonderlijk voor de eerste keer naar de welpen. Maak jullie maar al klaar 
voor GANZEBORD: WELPENEDITIE. Welkom op de scouts tussen 19u en 21u in 
gewoon uniform. 

 

Vrijdag 17 juni:  Nieuwdonk 

De scoutsterreinen laten we vandaag eventjes achterwege en we trekken met 
z’n allen richting de nieuwdonk. Hier gaan we nog eens echt ravotten zoals het 
hoort. Jullie worden verwacht om 19u aan de hoofdingang van de nieuwdonk 
met jullie zwemkledei en een handdoek, deze mag je op ook al op voorhand 
aandoen. Om 21u mogen jullie ouders jullie weeral komen ophalen aan 
dezelfde hoofdingang. 

Let op: als wij op voorhand weten dat het deze dag slecht weer zal zijn hebben 
wij een vervangactiviteit voorzien op de scouts zelf. Hou jullie mailbox alvast in 
de gaten indien er slecht weer gepland staat. 

Vrijdag 24 juni:  BARBEQUE 

Ons prachtige scoutsjaar afsluiten doen we dit jaar met een overheerlijke 
barbecue. We hebben overduidelijk iets te vieren dus vandaag maken we er 
dan ook echt een feest van. BRENG ALLEMAAL JULLIE EIGEN VLEES MEE en 3 
euro, wij zullen de rest van groentjes en dergelijke voorzien. Welkom op de 
scouts tussen 18u30 en 21u in gewoon uniform. 

Ziezo, dat was het weer voor dit jaar. We hopen jullie uiteraard allemaal terug 
te zien op ons fantastisch kamp in juli! 



Een stevige linker,  

Baloe, Bagheera, Hathi, Tabaqui, Akela en Raksha 

 

 


