
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 11 november: Wapenstilstand 
 

De jaarlijkse stoet is er weer, en we mogen met de scouts bewijzen dat we met de meeste zijn. 
Om 10u30 worden jullie verwacht in perfect uniform aan de dekenij, vandaar vertrekken 
richting het station. Op het einde van de wapenstilstand mogen jullie zich nog aan een lekker 
pakje van de Sint verwachten. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om de scouts weer tot de 
beste jeugdbeweging naar voor te brengen. 

 
 
 

Zaterdag 13 november: spaghetti-avond 
 

 

Vanavond is er de grote spaghetti-avond van de kakawe, dit is dan ook de reden waarom er 
overdag geen werking zal zijn. Wel zijn jullie allemaal welkom om gezellig mee te komen 
smullen en zo ook ons kamp te sponseren. Inschrijven kan nog tot dinsdag 9 november. 
Hopelijk zien we jullie allemaal daar. 

 

Zaterdag 20 november: Bloemetjesverkoop 
 

Het is zover, we gaan massaal bloemen verkopen om centjes bij te verdienen om er weer een 
geweldig kamp van te maken. We kunnen al jullie hulp gebruiken om van deur tot deur te gaan. 
Dus strek die beentjes maar al goed voor vertrek en haal jullie vriendelijkste glimlach boven. 
Met hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen verkopen en hoe zotter ons kamp kan zijn. Jullie 
worden verwacht om 10u op de scouts en kunnen tegen 17u terug naar huis. Vergeet dus ook 
zeker niet om jullie lunchpakket mee te nemen zodat jullie krachten helemaal top zijn.  

 

 
Zaterdag 27 november: Patattenvergadering 

 

Vandaag verwachten we jullie allemaal om 14u op de scouts en patatten langs alle kanten te 
laten vliegen. Wie van jullie kan het verst een patat blazen? Kom het samen met ons ontdekken 
en wie weet ontdek je wel je nieuw talent, of een toekomstig beroep als patattenboer. Om het 
toch veilig te houden brengen jullie best allemaal een veiligheidsbril of zwembril mee. Tegen 
17u sluiten we onze werking naar gewoonte af en mogen jullie naar huis. 

Maandbrief Welpen - November 

Zaterdag 6-7 november: 

Overgangsweekend 

We starten november met het grote overgangsweekend! 
Bereid jullie maar goed voor want het wordt een weekend vol 
avontuur. We verwachten jullie allemaal zaterdag om 14u op 
de scouts en mogen terug opgehaald worden zondag om 
12u. Een brief met alle info hierover volgt nog, maar ga alvast 
maar op zoek naar je beste outfit voor in het wilde westen bij 
de Cowboys en Indianen. 



 

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 

http://www.scoutsengidsenzele.be/
http://www.scoutsengidsenzele.be/
mailto:welpenleiding@scoutsengidsenzele.be
mailto:welpenleiding@scoutsengidsenzele.be

