
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 7 januari: Nieuwjaarsfeestje 
 

Vorige week was het geen vergadering omdat we allemaal het nieuwe jaar moesten inzetten, 
deze week doen we dat nog eens maar samen. We gaan een leuk feestje houden om zo het 
toffe scoutsjaar verder te zetten in 2022. Hopelijk zijn jullie allemaal van de partij! Om de boel 
helemaal af te maken zouden we vragen om allemaal een klein cadeautje te voorzien van 5 

euro, op deze manier gaat niemand met lege handen naar huis maar blijft het nog een 
verrassing! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 19u op de scouts en om 21u mogen jullie terug 
naar huis vertrekken! 

 

Vrijdag 14 januari: Casino 
 

 

 
Voor vanavond pakken we het eens wat anders aan, in de plaats van jullie mooi uniform mogen 
jullie in een even mooi outfit komen waarmee je naar een casino kan gaan. Geen nood voor de 
mama’s en papa’s de centjes mogen ze mooi thuis laten! Wie van jullie welpen is er het best met 
kaarten? Of wie zal er dan toch met de meeste winst naar huis kunnen gaan? Vanaf 19u gaan 
de deuren van het casino open en tegen 21u sluiten ze weer. Tot dan! 

 

Vrijdag 21 januari: Sneukeltocht 
 

 

Wat is er nu beter dan op een vrijdagavond een mooie wandeling te maken. We trekken door het 
prachtige Zele waar we bij de mooiste plekken even stoppen om iets te sneukelen. Voor deze 
lekkere versnaperingen zorgt de leiding, dus buiten jullie goede stapbenen en goed humeur 
hoeven jullie niets mee te nemen. We starten onze tocht om 19u op de scouts en sluiten hem 
weer af tegen 21u. Hopelijk allemaal tot dan!  

 

Vrijdag 28 januari: Pisquiz 

 

Hopelijk hebben jullie je verstand meegenomen uit school want voor vanavond kan het wel eens 
van pas komen. We doen de quiz der quizzen en pas maar op want anders wordt het wel eens 
veel water om te drinken. We vliegen er weer in van 19u tot 21u, want dan mogen jullie terug 
opgehaald worden op de scouts. Tot dan! 
 
 
 

Maandbrief Welpen - Januari 

Zaterdag 1 januari: 

Nieuwjaar 

Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hopelijk hebben jullie zich 
allemaal te pletter geamuseerd het voorbije jaar en zal dit in 
2022 alleen nog maar beter zijn! Opnieuw doen wij geen 
werking vandaag zodat jullie en wij zelf ook allemaal nog leuk 
bij de familie op bezoek kunnen gaan. Tot volgende week! 



Belangrijk 

 

• Wij vragen aan alle ouders om zeker telkens een uur voor de vergadering van start gaat 
zeker nog eens de mail te checken. Wegens de coronaregels mogen we niet binnen in 
de lokalen met onze groep. Maar in de januari maanden is het niet altijd even goed weer, 
dus wanneer het weer ons niet goed mee zit, zullen wij de overweging maken om de 
vergadering af te lassen. Indien dit het geval is laten wij dat jullie zeker een uur 
voorafgaande aan de vergadering weten per mail 
 

• Op vrijdagavonden is het niet genoodzaakt voor de welpen om in uniform te komen, 
lange, warme kledij mag dus zeker gedragen worden.  

 
 

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 

 

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