
HET EIKELTJE
-MEI-



Beste ouder(s) en leden 
 
Hier zijn we alweer! De maand mei heeft veel leuke activiteiten te 
bieden. Lees daarom aandachtig volgend voorwoord ;)   
 
Eerst en vooral willen we jullie van harte uitnodigen op ons eetfestijn van 
zondag 5 mei. Jullie mogen zich verwachten aan heerlijke zelfgemaakte 
pasta’s (vlees, vis en vegetarisch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kan kiezen uit: 
 
     - Pasta con carne: smakelijke meatballs in smeuïge tomatensaus        
       €12/€10* 
     - Pasta con pesce: zalm met verse spinazie in een romige saus van    
       mascarpone €13/10* 
     - Pasta vegetariana: heerlijke combinatie van verse pesto, rucola,      
       kerstomaatjes en pijnboompitjes €13/€10* 
 
En dit alles a volonté met een vriendelijke bediening ;) 
* Kinderen tot 12 jaar. 
Inschrijven kan door hier te klikken. 
 
 
Slechts een weekje daarna gaan we met z’n allen op groepsuitstap. Dit 
gaat door op zondag 12 mei. Hou alvast een volledige dag vrij. 
Praktische info volgt binnenkort via mail! Hopelijk zijn jullie voltallig 
aanwezig. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqc8LcsW-CWSPMCmDZ2cPqQt3gc8EoE_1JhGcGYWfMUGo4g/viewform


Vanaf 17 mei zullen de vergaderingen voor welpen, jonggivers en givers 
doorgaan op vrijdagavond. Dus lees zeker het eikeltje aandachtig voor 
de juiste uren en locaties. 
De kapoenen hebben tot het einde van de maand nog gewoon op 
zondag vergadering. De avondvergaderingen voor hen beginnen pas op 
vrijdag 7 juni. 
 
 
Stevige linker 
Joke, Bobbe & Polle



Vandaag is het eetfestijn! Schuif mee aan
tafel en geniet van een overheerlijke pasta.

Meer info omtrent de menu en inschrijving kan
je terugvinden in het voorwoord. Tot dan!

LIEFSTE
KAPOENEN

Z O N D A G  5  M E I

Z O N D A G  1 2  M E I

Z O N D A G  1 9  M E I

Wie is de grootste durver van de groep? Welke
dappere kapoen schuift mee aan voor de

rollercoaster? 
Dat zullen we vandaag allemaal ontdekken op

onze groepsuitstap!
Meer info volgt.

Z O N D A G  2 6  M E I

PANIEK IN DE WEI! Boer Teun heeft het hek
van zijn schapenwei laten openstaan. wil jij
helpen om de schapen terug terug op de wei

te krijgen?
Kom dan gekleed in je beste boerenkleren

naar het lokaal om 14u. We sluiten af om 17u.

De laatste zondagvergadering van het jaar, wij
stellen voor om er een knaller van te maken!
We spreken af aan de Kwantum om 14u om
nog eens goed te ravotten in onze geliefde
bossen van Puytvoet. Afsluiten doen we om

17u.



Welpen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 mei 

Vandaag is het Eetfestijn!  

 

 

-Meer info vooraan in het eikeltje- 

 

 

 

Zondag 12 mei 

Joepie! Hier is hij weer:  

onze jaarlijkse GROEPSUITSTAP! 

Zeker komen, want dit belooft de 

onvergetelijkste dag van het jaar te 

worden! 

 
-Meer info vooraan in het  eikeltje- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 17 mei 

De eerste vrijdagvergadering van 
het jaar is een feit!  

Vandaag spelen we   

De Slimste Welp ter wereld,  

dus vergeet zeker jullie gezond 
verstand niet mee te brengen!  

18u30-20u30 @lokaal 

 

VRIJDAG 24 mei 

Wat is er leuker om na een 

vermoeiende week school zorgeloos 

door de bossen te crossen? 

Puytvoet verwacht jullie om 18u30 

(aan de alom bekende Kwantum) en 

twee uur later zit het er alweer op! 

 

VRIJDAG 31 mei 

Om deze mooie maand mei in schoonheid af te 

sluiten, organiseren we onze wereldberoemde  

Welpen Olympics! 

Spaar jullie benen en bewaar jullie krachten voor 

deze felbegeerde titel! 

We verwachten jullie van half zeven tot half negen 

aan het Estádio Terekenario  

(in de volksmond ook wel “ ’t lokaal “ genoemd) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zondag 5 mei is het jammer genoeg geen vergadering, maar kunnen jullie 

allemaal komen genieten van een overheerlijke pasta! Tot dan 😊  

 

Zondag 12 mei gaan we op groepsuitstap naaaaaaar de 

 

Joepie!! Meer info vinden jullie vooraan in het eikeltje 

 

Opgelet! Vrijdag 17 en 24 mei zijn het telkens avondvergaderingen van 19u30 

tot 21u30. We spreken beide weken af met de fiets aan het lokaal! 

De laatste dag van mei gaan we zwemmen in Beveren. Kom dus op 31 mei van 

19u30 tot 21u30  naar het zwembad in Beveren (LAGO Beveren De 

Meerminnen ) met €9,50. Kom zeker allemaal af, want als we met genoeg zijn, 

kunnen we profiteren van de groepskorting!  

Zo dat was het voor mei 

Tot in juni! 


