
Eikeltje juni 
Beste leden en ouders,  

Ons scoutsjaar zit er al bijna op.  

Dat wil niet alleen zeggen dat onze wekelijkse afspraken op zondag even 

onderbroken worden, maar gelukkig ook dat de kampen voor de deur staan!! 

 

Groepsuitstap 1/07 
We kunnen het jaar niet afsluiten zonder onze groepsuitstap. Deze zal op 01/07 

zijn. We spreken dit jaar af aan het recreatiedomein in Puyenbroeck.  

Probeer zoveel mogelijk te carpoolen en mochten er echt problemen zijn met 

het vervoer kan je de leiding altijd contacteren.  

Praktisch:  

-Afspraak om 10u aan de hoofdingang 

- Meenemen:  

 - lunchpakket 

 - zwemkledij ( ook handdoek, zonnecrème,..)  

 - 15 euro 

 - genoeg drinken want we hopen op een zalig warme dag  

 - eventueel een zakcentje ( niet noodzakelijk)  

- Om 17 mag iedereen moe en voldaan huiswaarts keren, probeer ook hier 

weer zoveel mogelijk samen te rijden.  

 

Vragen over de kampen kan u stellen op de infoavonden die in het Eikeltje 

zullen staan of tijdens de huisbezoeken die nog zullen volgen na de examens.  

 

Iedereen bedankt om er zo’n zalig jaar van te maken!! 

En we hopen uiteraard dat we volgend jaar iedereen terug kunnen 

verwelkomen op onze overgang. 

Zo, dan volgt nu het laatste Eikeltje voor dit jaar.  

Iedereen alvast een zalig kamp gewenst en nog veel succes de laatste maand 

op school!  

 

Groeten  

De grl 

Wim, Lien en Klaas 



Joow kaponies.  
Het jaar is voorbijgevlogen want het is alweer de 
laatste scoutsmaand. 
Dus dat betekent dat we er een knaller van een 
maand gaan maken. 
 

2 juni 

Oefen allemaal nog maar eens jullie schoolslag en haal jullie mooiste badpak, bikini 

of zwembroek klaar want vandaag gaan we ZWEMMEN. 

We spreken om 18 uur af aan de 

ingang van S&R De Meerminnen 

in Beveren. Om uur mogen jullie 

terug opgehaald 20 uur worden.  

Wat nemen we zeker mee: 

badhanddoek, zwemgerief en 

5,30 euro 

 

 

 

9 juni 

Vandaag is het casinoavond dus kom allemaal om 18 uur naar het lokaal met je 

chicste jurkje of hemdje en om 20 uur mogen 

jullie, hopelijk stinkend rijk terug opgehaald 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 juni 

Vandaag is het een vergadering met ballen. Met 

ballen?  

Ook zo benieuwd kom dan om 18 uur naar het 

lokaal waar jullie om 20 uur terug mogen 

opgehaald worden.  

 

 

 

 

 

 

 

23 juni  

Omdat het onze laatste vergadering is, sluiten we deze maand af in stijl.  

Vandaag gaan we nog eens goede oude pleinspelletjes spelen. 

We spreken om 18 uur af aan de Kwantum. Om 20 

uur mogen jullie daar ook weer opgehaald 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

1 juli  

Vandaag is het groepsuitstap. Meer info vinden jullie vooraan in het eikeltje en via 

mail. 

 

1 juli 

Na de groepsuitstap houden we ook een infoavond over ons kamp. 

Tijdens deze avond geven we kort een beetje uitleg over het kamp.  

Meer uitleg volgt nog via mail.  

 

 

Een stevige linker 

 

                   Bobbe                                               Ilse             Tama             

 

 

                     Kaat                        Julie                      



WELPENMAGAZINE 

JUNI ‘17
GRATIS!

 ---------------------------------------- DEZE MAAND IN HET WELPENMAGAZINE ---------------------------------
--

WAT GAAN WE DOEN?

KAMPINFO
VARIA EN PUZZELS

EINDWOORD LEIDING



DEZE MAAND

 Vrijdag 2 juni 19h - 21h lokaal

Om juni in schoonheid te beginnen hebben we een leuk spel zitten te verzinnen. Wil je 
weten wat het is? Zeg dan maar tegen je mama, je papa en je vis. Kom om zeven uur 
naar het lokaal, wat is dat toch allemaal! Om negen uur mag je weer naar huis, dan 
kruip je maar in bedje of zit je voor de buis. 

 Vrijdag 9 juni - Zwembad Borndem 19h - 21h

Vandaag gaan we ons lichaam klaar maken voor de zomer en al eens oefen om in de 
vakantie in het water te ploeteren. We gaan namelijk zwemmen!! Deze keer gaan we 
naar het zwembad van Bornem. We spreken af aan het zwembad.  
Barelstraat 111, 2880 Bornem. Geen vervoer? Geen probleem! Kom Dan tegen 18h30 
naar het lokaal, dan kan je meerijden met iemand van de leiding.

 Vrijdag 16 juni - Matrassenkoning 19 uur - 21 uur

Op deze mooie zomeravond gaan ons nog eens goed amuseren op Puytvoet. Kom daar-
om met je snelste loopschoenen, je beste tactisch inzciht en je gezelligste groepsgevoel 
naar de Matrassenkoning om 19 uur. wee uur later mogen jullie terug naar huis in jullie 
bedje! BE THERE OR BE NE ONNOZELEIR!

WELPENWIJSHEID

Vul Arno aan

Als je naar toilet moet laat je broek dan 
op tijd zakken, anders ga je in je broek 
........ 



Vrijdag 23 juni - Lokaal 19 uur - 21 uur

Om de laatste normale vergadering van het jaar te vieren, gaan we een heus feest 
bouwen! Kom dus in je paasbeste kleren naar het lokaal waar jullie eens goed verwend 
zullen worden door de leiding. Vergeet ook zeker je dansbenen niet. We spreken af om 
19 h en twee uur laten mogen jullie uitgefeest naar huis! 

Zaterdag 1 juli - Groepsuitstap

Hiep Hiep hoi! Om de vakantie in te zetten met een topper trekken we vandaag op groep-
suitstap! Alle info kan je binnenkort vinden op de website en via mail. Maar hou zeker de 
hele dag beschikbaar want het wordt een topdag!!!!

WIST JE DAT?

Ook deze bekende koppen allemaal in de scouts hebben gezeten?

“Van alle scoutsen vind ik Tereken ongetwijfeld de beste!” 
- Barack Obama

LID VAN DE MAAND 

Proficiat arm!



KAMPINFO

VARIA EN PUZZELS

PROFICIAT ARNO! (19 jaar)

TEKENING VAN DE WEEK!

Zoek de zes verschillen

 
Ook dit jaar trekken we met z’n alle op kamp en be-
leven we de aller aller aller aller leukste week van het 
jaar. Uiteraard staat 22 - 29 juli in iedereen zijn agen-
da, IPad,  vriendenboek en alles wat je hebt aangeduid 
in de allermooiste kleuren!!

Waar we deze zomer naartoe trekken, wat je allemaal 
moet meenenem en welke gekke verkleedkleren je dit 
jaar weer uit de kast moet halen kom je te weten op 
zondag 2 juli. 

Na de groepsuitstap vindt namelijk onze info avond 
plaats samen met de kapoenen. Dit gaat door in het 
lokaal. Via mail volgt alle informatie!

Foto van het welpenkamp 2016



WE GAAN JULLIE MISSEN 

  Arno     Cleo        Wim  Inelore   Robin



 
 
De laatste maand van een EPIC jaar is ingegaan! Dit wilt zeggen dat de 
zomervakantie er bijna aankomt én we komen steeds dichter bij het 
kamp in juli! Omdat het grootste deel van de leiding begint met de 
examens zijn het alleen maar avondvergaderingen! 
 
Vrijdag 2 juni 
 
Vertrek allemaal met een lege maag naar het lokaal want wij gaan 
koken! Wat staat er op het menu? Dat zie je dan wel…. Maar hieronder 
vinden jullie al enkele raadseltjes die mogelijks naar de oplossing 
leiden… Jullie worden verwacht om half 8 en mogen om half 10 met 
ronde buikjes naar huis toe gaan! 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 9 juni 
Boys ‘nd girls: vandaag gaan we nekeer fancy doen en we gaan 
gaan….. 

 



 
we verwachten jullie om half 8 aan het lokaal en om om half 10 mogen 
jullie naar huis. Neem zeker wat centjes mee! 
 
 
 
Vrijdag 16 juni 
 
De dagen worden langer en langer, daarom gaan wij vandaag een sick 
smokkelspel spelen in de bossen van Puytvoet. Haal allemaal die 
badass in jullie naar boven en kom undercover naar het lokaal om half 8. 
Om half 10 mogen jullie met al jullie smokkelwaar huiswaarts keren! 
 
 
 
 
Vrijdag 23 juni: 
 
Laatste vergadering samen L L maar niet getreurd. Dat 
betekent dat wij vanalles zots in petto hebben voor jullie, 
want het is verrassingsvergadering!!!  
Half 8 tot half 10 op het lokaal! See you there! 
 
 

ANTON         F I EN           L I EN           KASPER          JOKE             EVA 



	

	

DEIMMM,	de	laatste	maand	van	het	jaar	gaat	weer	van	start.	Met	
spijt	in	ons	hart	zullen	we	elkaar	binnenkort	moeten	missen.	Maar	
dat	zal	voor	heel	even	zijn	aangezien	het	super	mega	vet	awesome	
groot	kamp	in	zicht	komt.	Begin	jullie	oudertjes	maar	al	te	zeggen	dat	
jullie	niet	op	reis	willen	in	Juli	maar	zeker	mee	willen	op	het	kamp.	
Vergeet	zeker	alvast	1juli	niet	vrij	te	houden,	want	dan	is	het	
groepsuitstap.	Hier	omtrent	zal	nog	info	verschijnen	op	facebook	of	
in	het	eikeltje.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Vandaag	doen	we	
gezelschapsspelletjes.	Kom	
daarom	om	half	8	naar	het	
lokaal	en	om	half	10	mogen	
jullie	weer	naar	huis	gaan.	

Tot	dan	kids!!	

Vandaag	is	het	hopelijk	
droog.	Want	dan	kunnen	we	
lekker	buiten	spelen.	Kom	
daarom	om	half	8	naar	het	
lokaal	met	de	fiets.	Om	half	
10	mogen	jullie	verder	naar	

de	kampioenen	kijken.	



	

	

	

	
	

	

	

	

	
Groeten	jullie	lieftallige	leiding!!!!	

	

	

	

Vandaag	trekken	we	onze	koksmutsen	aan.	
Om	al	een	beetje	inspiratie	op	te	doen	kan	je	
op	de	achtergrond,	de	echte	Surinaamse	

keuken	zien.	We	zeggen	niet	dat	we	dit	gaan	
namaken	maar	we	gaan	testen	of	jullie	wel	
degelijk	lekkere	dagelijkse	kost	kunnen	
maken	en	geen	dagelijkse	kots!!	Breng	

daarom	3	eurotjes	mee	naar	het	lokaal.	We	
verwachten	jullie	om	half	8!!	

Liefste	kids!!	Dit	is	onze	laatste	
officiële	vergadering	;(		Daarom	gaan	
we	er	iets	leutig	van	maken.	Kom	

daarom	VERKLEED	naar	het	lokaal	om	
half	8.	Voor	verder	instructies	houden	
we	jullie	op	de	hoogte	via	facebook.	

Tot	dan	makkers!!	


