
 

BESTE OUDERS EN JONGGIVERS 
WIJ PRESENTEREN U 

ONZE EERSTE ECHTE MAANDBRIEF 
 

VUILE RATJES 19 MEI PLEIN ROZENHOED 

 

Maak jullie klaar voor een heus gevecht tussen de welpen en jonggivers! Welke tak is er het minst bang 
om vuil te worden? Welke tak durft helemaal los te gaan? Euh... de jonggivers... duh?! Opdracht voor 
jullie: vraag eens héél lief aan mama en/of papa om jullie vuilste kleren klaar te leggen! Die zullen jullie 
meer dan nodig hebben!  

 

EXPEDITIE VINDERHOUTE 26 MEI PLEIN ROZENHOED 

 

Één van de gevaarlijkste inwoners van Vinderhoute is ontsnapt uit de gevangenis. Helpen jullie hem 
te vinden en terug veilig achter slot en grendel te steken? 

 

LEGER-TIME 2 JUNI PLEIN ROZENHOED 

 

Met onze sterke binken en straffe dames gaan we op zoek naar de diepste plaatsen van het bos. Daar 
staan hen een heftige namiddag te wachten.  

PS.: niet te onderschatten  

PPS.: niet voor watjes. 

PPS.: kledij in thema is een must! 

 

BACK TO BASICS 7 JUNI SPORTHAL LOVENDEGEM 

 

Terug naar de tijd van oma en opa? Jazeker! Ook toen hadden ze geweldige spelletjes die nu terug 
helemaal hip en trendy zijn! Jullie kennen zeker en vast wel het spel kubb, petanque, sjoelbakken...  

Hmm... niet ontmoedigd worden hé! Misschien toch eens onze vernieuwde en hippe versie 
uitproberen? 

  

SCOUTSCOOP 14 JUNI JH DINO KASTEELDREEF 

 

Om de examenperiode iets draagbaarder te maken voor onze lieftallige leiding, gaan we een gezellige 
filmavond houden! Jullie voorstellen zullen later bevraagd en genoteerd worden!  

Houdt de Facebookpagina in de gaten voor de film en voor de exacte uren, we vermoeden te starten 
om 19u, zodat de film zeker tegen 21u is afgelopen.    

 



 

GE MOOGT NAAR HUIS 
GAAN 

23 JUNI PLEIN ROZENHOED 

 

Jawel ze, ge moogt naar huis gaan, vaarwel goodbye! Onze laatste scoutswerking van het jaar zal er 
eentje van een serieus formaat worden! Hier gaan we natuurlijk nog niet te veel over vrijgeven! Er 
staat alvast een grote verrassing te wachten! Tot dan! 

 

STEVIGE SCOUTSE LINKER 

EN EUH… TOT VOLGENDE WEEK ZONDAG! 

JENTL, SVEN, THIBO, FINN EN JUSTINE 

TAKLEIDING: 

FINN OOSTERLINCK | 0477 39 74 13 

GROEPSLEIDING: 

JUSTINE GOETHALS | 0487 33 54 14  

 


