
Rauwtch Welpen (en ouders)! 

November staat bijna voor de deur en daarmee ook een gloednieuwe maandbrief! 

Zondagen 

Zaterdag 2 november – November-griezeltocht 

We vliegen er direct in met een ongewone vergadering! Zaterdagavond spreken we af om 18u30 aan 

het kerkhof bij de Molen van Vinderhoute, liefst al met een volle maag van het avondeten! Het is 

verkleden geblazen, dus haal jullie meest griezelige kleren maar van onder het stof… Ook vragen wij 

om een fluovestje en een zaklamp mee te nemen.  De tocht zal eindigen rond 21u terug aan de 

molen. 

Zondag 10 november – Clementineverkoop 

Alweer een ongewone vergadering, we gaan met de hele scouts clementinen verkopen in 

Vinderhoute en Lovendegem ten voordele van de scouts! Hiervoor verwijs ik graag naar de brief 

waar er meer informatie kan gevonden worden. (Onderaan de maandbrief) 

Zondag 17 november – een dag met een twist 

Veel kunnen we er niet over zeggen, maar het wordt een heel interessante dag vol gelach en plezier! 

Spelletjes zoals jullie ze kennen zullen nooit meer hetzelfde zijn! Bereid je maar voor… 

Zondag 24 november – GEEN WERKING 

De leiding is op ontspanningsweekend! Daarmee zal er geen scouts zijn op zondag. Jammer!  

Tot in december! 

Algemene mededelingen 

E-mail 

Zoals je misschien al had gezien, is deze mail gestuurd met het officiële welpen e-mailadres. Vanaf 

nu kunnen jullie ons dan ook bereiken op dit adres. 

Takweekend 

Hier nog eens een kleine reminder voor ons takweekend! Dit zal plaatsvinden tijdens het weekend 

van 14-15-16 februari, hou dit dus zeke vrij! We vertrekken vrijdagavond en zijn zondag tegen de 

middag zeker terug! Een brief met specificaties volgt nog. 

Medische fiches 

We zouden jullie er ook nog eens aan willen herinneren om zeker de medische fiches in te vullen! Dit 

is heel belangrijk in het geval dat er iets gebeurt. Dit kan via de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

Zoek op ‘individuele steekkaart’ en je wordt doorverwezen met behulp van een handleiding naar de 

persoonlijke steekkaart van je kind. 

Pasmoment 

Het maandelijks pasmoment van de scouts- hemden, truien en t-shirts wordt gehouden op 3 

november om 17u! Wees welgekomen om met veel enthousiasme eindelijk dat uniform in orde te 

krijgen!! 



Clementineverkoop - 10 november 

Beste leden en ouders 

 

U weet het of u weet het niet, maar binnenkort houden wij een heuse clementineverkoop! Deze 

verkoop zal doorgaan op zondag 10 november in en rond Lovendegem en Vinderhoute.  

 

Maak dus maar van uw zondag een chill- en hangdagje in uw zetel en leg de centjes maar al klaar op 

de keukentafel! Wij komen jullie zeker en vast een bezoekje brengen!  

  

De welpen zullen zondagvoormiddag het centrum van Lovendegem  en Lo bestormen met hun 

lekkere clementinekes! Ze zullen in twee groepen verdeeld worden. U vindt in de e-mail terug welke 

welp op welk postje zal starten.  

 

Groep 1: afspraak om 9u30 op volgend adres: Bloemen Orchidee, Kerkstraat 43, 9920 Lovendegem. 

Van hieruit zullen zij hun tocht beginnen. Deze zal tot ongeveer 12u30 duren, jullie kunnen jullie 

welpen terug ophalen op hetzelfde adres als hierboven.  

 

Groep 2: afspraak rond 9u30 op volgend adres: Vijverstraat 32, 9920 Lovendegem. Van hieruit zullen 

zij hun tocht beginnen. Deze zal tot ongeveer 12u30 duren, jullie kunnen jullie welpen terug ophalen 

op hetzelfde adres als hierboven.  

 

Zorg er zeker voor dat jullie welp een fluohesje meeheeft! Zeker safety first!  

 

Tot dan! 

 


