
 
 

Maandbrief mei-juni welpen 

Op 12 mei spreken we af om 13u20 op het plein in het Holstraatje, dicht bij de sporthal van 

Lovendegem. Vandaar slingeren we zoals echte apen richting Apenkuren. De ingang voor 

de jungle kost 5 euro. We willen dus ook vragen om dit mee te geven. We verlaten de jungle 

om 16u30 en de aapjes mogen terug naar huis om 17u.  

Op 19 mei worden de welpen opnieuw van 14u-17u in de Rozenhoed in Vinderhoute 

verwacht. Op deze dag zullen we samen met de jonggivers het varken in ons naar boven 

halen. Een belangrijk detail is dat de welpen zeker en vast kleren moeten aandoen die heel 

vuil mogen worden en tegen een stootje moeten kunnen.  

Op 26 mei kunnen de welpen zich volledig uitleven in een bosspel. Dit zal ook plaatsvinden 

in de Rozenhoed van 14u tot 17u.  

De scouts van 2 juni wordt verplaatst naar 31 mei van 16u tot 19u. Dan gaan we samen met 

de welpen op ruiltocht. Zodat we zeker niemand uit het oog verliezen, zouden de welpen een 

fluovest moeten meenemen.  

Op 9 juni veranderen onze welpen in ridders om tegen elkaar de strijd aan te gaan. Ook op 

deze dag is het scouts van 14u tot 17u in de Rozenhoed. 

De scouts van 16 juni wordt verplaatst naar 14 juni van 17u tot 19u. We laten ons, samen 

met de kapoenen, volop meeslepen door een fantastische film in het jeugdhuis de Dino 

(Kasteeldreef 75) te Lovendegem.  

Op 23 juni pinken we een traantje weg want het is de laatste keer scouts. Voor deze laatste 

keer organiseren we een spetterend eindspel en hier zullen we met volle teugen van 

genieten. We zullen onze eerste scoutsmomenten in schoonheid afsluiten van 14u-17u in de 

Rozenhoed. 
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