Maandlijst Welpen mei-juni
Vrijdag 25 mei 19u-21u aan de lokalen
ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO de laatste
maandlijst van ons topjaar gaat van start met
de eerste vrijdagvergadering! Als jonge welpen
is het heel belangrijk dat jullie leren hoe echt
weerwolven zich gedragen tijdens duistere
nachten. Kom vanavond mee ontdekken wie van
jullie hun ware identiteit verschuilen in het
duister!

Vrijdag 1 juni 19u-21u aan de
lokalen
Vanavond is het Quizzztime! Tijd om al jouw
kennis boven te halen over wereldnieuws,
maar ook al jouw nutteloze weetjes zullen
van pas komen. Houd je dus niet in om alle
hoofdsteden van de wereld van buiten te
leren of de hoogste mogelijke maaltafel op
te zeggen, wie weet brengt het je vanavond
nog iets op!

Vrijdag 8 juni 19u-21u aan de lokalen
Is het een vliegtuig, is het een
vogel?... Jullie leiding denkt toch
van niet. De laatste weken horen we
meer en meer geruchten van
vreemde objecten die hier en daar
boven de scoutslokalen opduiken.
Voor ons is het alvast een mysterie
maar lukt het jullie om te ontdekken
wie of wat er achter zit?

Zondag 17 juni 14u-17u aan de Palaver (oude kerk van Hemelrijk)
Vanaf vandaag spreken we
opnieuw op stralende zondagen
af. Jullie favoriete gemeente
Denderleeuw heeft vandaag
voor ons in het gloednieuwe
ontmoetingshuis De Palaver een
speelse namiddag voorzien, dat
belooft! Kom en ontdekt samen
met ons hoe dit nieuwe
ontmoetingshuis eruitziet.

Zondag 24 juni 14u-17u aan de lokalen
Het leger bestaat uit drie: ter land, ter zee en in de
lucht. Vandaag concentreren wij ons op het twee, de
marine. Van kleine duikboten tot grote vliegdekschepen,
alles komt aan bod in deze zeeslag vergadering. Als je
twijfelt over je veiligheid, breng dan gerust een
reddingsvest mee!

Zondag 1 juli 14u-17u aan de lokalen
Als laatste vergadering van het jaar gaan we
de wereld van The Lord of the Rings
ontdekken! Dwerg, elf, mens, hobbit of eerder
enge wezens als de ork, wat schuilt er diep in
jullie welpenhart? Ga voor de laatste keer de
epische strijd aan om de alle ringen en de
troon van Midden-Aarde te bemachtigen en zo
de wereld te overheersen!
Scoutieve linker,
Akela (Tijl De Blander) : 0499/751308
Baloe (Maxime Carella) : 0479/703286
Rikki(-Tikki-Tavi) (Jochen Meysmans) : 0476/781865
Raksha (Kyra Lissens) : 0479/626367
Bagheera (Lowie Couck) : 0473/628063

