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Programma’s maart - juni 

03/03 
Rustig opt gemaksje met een film en een chipszaksje 
Breng maar wat versnaperingen mee 

18h30 – 20h30 

10/03 
Vriendjesdag! Breng dus allemaal jullie vrienden mee, ook vriendinnentjes zijn 
welkom. 

14h - 17h 
K&D €0.50 

17/03 Er is een trein ontspoort! Waar zijn alle sporen naar toeN 
14h – 17h 
K&D €0.50 

24/03 
Toerist in eigen stad! Hopelijk kennen jullie Brugge een beetje. 
Afspraak aan het station. 

14h30-17h30 
K&D €0.50 

31/03 
Spetter spatter spater vandaag spelen we in het water 
Afspraak aan het Interbad met €2,50 

13h30-16h30 

7/04 Geen activiteit want morgen is het paaskamp! / 

14/04 Geen activiteit / 

21/04 Niemand kan ons nog stoppen met al onze goeie moppen 
14h – 17h 
K&D €0.50 

28/04 De leiding gaat lekker gezellig  op weekend dus geen activiteit / 

5/05 
Stevige stappers zijn een must voor de 2 daagse van Blankenberge! 
Afspraak aan de voorkant van het station. (lunchpakket en €3) 

9h30 – 18h 

12/05 Eenheidsuitstap! Afzetten en ophalen aan de Kijkuit in Beernem. Info volgt!  
9h30 - 17h30 

 

19/05 Vandaag steken we de oude generatie in een nieuw jasje 
14h – 17h 
K&D €0.50 

26/05 Wie komt er vandaag weer door de deur gerold? 
14h – 17h 
K&D €0.50 

02/06 Help Chikai en Oe om Baloe te zoeken. 
14h – 17h 
K&D €0.50 

09/06 Heel ver weg … weg in de toekomst 
14h – 17h 
K&D €0.50 

16/06 Infodag 
14h – 17h  
K&D €0.50 

23/06 Last but not least! Het zit er bijna op 
14h – 17h  
K&D €0.50 

30/06 
Dagje naar de zee! Vergeet je lunchpakket, handdoek en je schop voor het 
grote zandkasteel. 

10h – 18h 
€5 



 

 

Lieve ouders en welpen 

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we om uw welp op tijd aan te melden bij de 

welpenleiding. 

We staren stipt om 14h met onze activiteit. Gelieve hiermee rekening te houden. 

daarnaast vragen we ook dat elke welp naar de activiteit komt met aangepaste kledij. Het is 

belangrijk dat al onze welpen goed herkenbaar zijn door de dassen, zeker tijdens activiteiten 

buiten de scouts. Een correct uniform voor en welp bestaat uit een das, scouts t-shirt en een 

hemd is verplicht. Een scouts t-shirt is op warme dagen een must-have, het kan tegen een 

stootje en is goed herkenbaar. Maak hier dus zo snel mogelijk werk van.  

 

We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen we ook dat 

welpen kledij aandoen doe mogelijks kapot kunnen gaan en vuil mogen worden. Losse schoenen 

of rokjes zij niet ideaal om stoere welpenspellen te spelen. bovendien is het van belang dat op 

elk kledingsstuk de naam van uw welp staat, zodat we alle verloren voorwerpen makkelijk aan 

de eigenaar kunnen teruggeven.  

 

En nog iets heel belangrijks om af te sluiten: 

Ons paaskamp gaat door van 08/04 tot en met 11/04! We gaan op kamp naar de ‘De 

kinderboerderij van Clé’ te Kortrijk. Meer info vind je in de brief in verband met het paaskamp.  

Hou deze datum zeker vrij want we beloven jullie dat het SUPERCOOL zal zijn! 

 

Vriendelijke scoutsgroeten 

Piko, Oe, Chikai, Spekrug en Hathi 

 

 

 


