
Maandbrief Welpen -Oktober 

 
 

Zaterdag 2 Oktober:  

leidingsweekend 

 
Deze week is het geen vergadering, de leiding gaat samen 
op weekend en zal dus niet aanwezig zijn op zaterdag. Jullie 
zullen dus jammer genoeg nog een weekje moeten wachten 
om je terug volledig te kunnen uitleven en te kunnen ravotten 
op de scouts. 
 

Zaterdag 9 Oktober: 

eierspel 

 
Vandaag mogen jullie je innerlijke kip/haan in jezelf naar 

boven halen want er wordt vandaag met eitjes gespeeld. Wie van jullie is een echt haantje-de-
voorste, dat zien we vandaag van 14:00 tot 17:00 op de scouts.  
 

Zaterdag 16 Oktober: Commando 

 
   
De stoere welpen, een grote stoere jongensdroom komt vandaag tot stand, vandaag gaan we 
ons verdiepen en de specialiteiten van echte soldaten, we leren vandaag kruipen, rollen, 
springen en echte survivaltechnieken. We gaan vandaag ondervinden wat het is om als een 
stoere commando door het leven te gaan. Kom allemaal zo goed mogelijk verkleed naar de 
scouts van 14:00 tot 17:00 en wie weet krijg je wel een survivalbonus. 

 

Zaterdag 23 Oktober: Schatkistenzoektocht 

_____________________________________________________ 

 

Vandaag trekken we samen op pad om de schat van de slechte kapitein grijsbaard te achterhalen. 

Als stoere piraten worden jullie verwacht op de scouts, als jullie goed samenwerken vinden 

jullie misschien de lang-verloren schat. De piratenboot meert aan op de scouts van 14:00 en 

verlaat de haven weer om 17:00 

 

Zaterdag 30 Oktober: Halloweenvergadering 

___________________________________________________________________________ 

 

Dag kleine griezels, Halloween is nu wel heel dicht in de buurt en we kunnen wel wat kleine 

monstertjes gebruiken om de scouts op stelten te zetten. Kom allen zo eng mogelijk verkleed 

naar de scouts en werk maar al aan je grote griezelverhalen. Kom maar lekker griezelen van 

14:00 tot 17:00 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  

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