
Maandbrief Welpe� - me�

Zaterdag 1 mei:
frikandellenvergadering

Vandaag gaan we eens iets anders doen met frikandellen
dan ze enkel en alleen op te eten. Wil je weten wat we gaan
doen dan moet je dat maar komen ontdekken op de scouts
van 12.30 u. tot 15.00 u.

Zaterdag 8 mei : Highlandgames

Vandaag gaan we kijken wie het beste is in deze
wereldbekende schotse sport. Breng dus allemaal jullie innerlijke spierbundels naar boven
en kom mee met ons Highlandgames spelen. We verwachten jullie op de scouts van 12.30
uur tot 15.00 uur.

Zaterdag 15 mei : The Wild West

Vandaag gaan we terug naar het wilde westen, goud zoeken en plunderen. Voor degenen
die zich echt willen uitleven mogen als cowboy verkleed komen en krijgen misschien wel een
voordeel, wie weet. Jullie worden verwacht van 12.30 u. tot 15.00 u. op de scouts.

Zaterdag 22 mei : Jin Vergadering

Vandaag komt er een extra Leid(st)er bij die een vergadering in elkaar gaat steken. Dit is
dus voor iedereen een verrassing. Jullie worden verwacht van 12.30 u. tot 15.00 u. op de
scouts.

Vrijdag 28 mei : Binnen de minuut

Vandaag gaan we kijken wie het handigste is en zijn hoofd koel kan houden onder een
tijdsdruk. Bereid jullie fijne motoriek maar al goed voor want deze kan je wel eens nodig
hebben. Jullie worden verwacht van 19.00 u. tot 21.00 u. op de scouts.

Enkele Reminders



- Als het niet anders vermeldt staat, probeer dan altijd in uniform te komen. Bij het
normale uniform moet het hemd onder de trui, zo blijft ie makkelijker in de broek
zitten. Enkel 11 november is een uitzondering.

- Als je met de fiets komt mag je langs de grote poort het scoutsterrein betreden, kom
je echter met de auto dan is er in het begin van het terrein een poortje voorzien om je
kind af te zetten.

- De maandbrieven en andere brieven staan altijd op de site
www.scoutsengidsenzele.be we zijn ook altijd bereikbaar op ons mailadres:
welpenleiding@scoutsengidsenzele.be

- Het Kamp vindt plaats van 20-30 Juli in Bonheiden. De kampbrochure wordt volop
afgewerkt en komt zo snel mogelijk ook online.

Een Stevige Linker
Akela, Bagheera, Baloe, Raksha, Chikai, en Tabaqui
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