
Maandbrief Welpen - April 
 

 

1 tot 3 April:Groepsweekend 

 
Dit weekend zijn alle welpen samen met alle andere 

scoutsers welkom op het groepsweekend. Dit jaar is het 

thema boeren en boerinnen, dus verkleed je goed!!! De 

welpen zijn welkom vrijdagavond om 19u en kunnen weer 

opgehaald worden zondag om 10u. Verdere info kan je 

vinden online. Hou de site en uw mailbox dus goed in de 

gaten. 

 

Zaterdag 9 April : Technieken 

vergadering 

 
Als echte scoutser moet je natuurlijk enkele basistechnieken zoals sjorren, knopen leggen, 

vuur maken enzovoort onder de knie hebben. Hier gaan we vandaag samen aan werken. 

Iedereen is welkom van 14u tot 17u. 

 

Zaterdag 16 April : een tegen allen-paaseditie 

 
Vandaag is het aan jullie om als groep samen te werken tijdens een tegen allen-paaseditie. 

Krijgen jullie alle opdrachten volbracht? Wie weet wacht er jullie een verrassing! Kom dus 

zeker met z’n allen van 14u tot 17u naar de scouts. 

 

Zaterdag 23 April : Kabobs 

 
Vandaag gaan we allemaal samen lekker smullen tijdens onze heerlijke kabobs! Jullie worden 

van 13u tot 17u verwacht op de scouts om samen te kokerellen! Indien je allergieën hebt 

zeker niet vergeten melden aan de leiding! Vergeet zeker geen €5 mee te brengen zodat wij 

van alle lekkere dingen kunnen kopen en het een echt feestmaal wordt. 

 

Vrijdag 30 April : Grote Risk spel/Belgischen avond 

 
Vandaag duiken we het oorlogsleven in, als stoere soldaten moeten jullie je best doen om 

zoveel mogelijk land te winnen en jullie rijk zo groot mogelijk te maken. We zullen zien wie er 

een echte soldaat is!! Verkleden mag altijd! Van 14u tot 17u op de scouts. 

 

In de avond kunnen jullie genieten van de Belgischen avond dat de jongivers en givers 

organiseren! Inschrijven zal kunnen via de website of op facebook, aarzel niet. 

   

 

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 Sinaai. De kampbrochure wordt volop 

afgewerkt en komt zo snel mogelijk ook online. 

 

Een Stevige Linker 

Akela, Bagheera, Baloe, Raksha, Hathi, en Tabaqui 

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

