
MAANDBRIEF FEBRUARI - MAART  

Hier zijn we weer met de volgende 
maandbrief! 

Nu onze examens achter de rug zijn zullen we 
weer zorgen voor 2 maandjes vol spetterende 
vergaderingen en heel wat plezier.  

We starten al direct met…  

Zaterdag 5 februari:  Vossenjacht 

Doe vandaag maar jullie beste stap- of  loopschoenen om de vlucht of 
achtervolging  in te zetten!  Gedurende deze 3 uur spelen we  vossenjacht in de 
Zeelse straten! 

Zaterdag 12 februari: Snoepvergadering 

Het is nog eens tijd voor de zoetste vergadering van het jaar: 
snoepvergadering!! Kom om 14h naar de scouts met een klein zakje snoep, 
einde om 17h.   

Zaterdag 19 februari:  Braniac/wetenschapsvergadering 

Vandaag gaan we een beetje dieper ingaan op de wetenschap. Klinkt saai op 
eerste zicht maar we gaan het uiteraard doen op de scouts manier. Wil jij 
meedoen aan allerlei toffe wetenschappelijke experimentjes en wil je mee 
verschillende dingen laten ontploffen. Kom dan zeker naar het heem tussen 
14u en 17u. Je mag altijd bommetjes meepakken als je die hebt liggen maar dat 
is zeker geen verplichting  

 

Zaterdag 26 februari:  Carnavalsvergadering 

Carnavalfeest, kom allemaal verkleed naar de scouts op het gewone uur en 
gewone plaats en misschien wordt jij wel prinscarnaval van de welpen 2022!! 

Na de activiteit zijn jullie allemaal meer dan welkom om mee te doen aan onze 
sneukeltocht die eindigt met een groot kampvuur op het heem. Geen zin om te 
stappen? Geen probleem, je kan altijd gewoon ook afkomen naar het vuur en 



samen met ons er een super toffe avond van maken. Meer info kan je vinden 
op onze facebookpagina Scout en gidsen Zele of op onze website. 

 

Zaterdag 5 maart:  Ruiltocht 

Haal jullie beste ruiltechnieken maar boven, want vandaag gaan we op 
ruiltocht! Om 14u worden jullie verwacht op het scoutsterrein, om hopelijk om 
17u met een heuse buit naar huis te kunnen gaan!  

 

Zaterdag 12 maart:  Het grote Tour De France spel  

Vandaag komen we te weten wie de Tour De France 2022: welpeneditie wint. 
Vandaag spelen jullie allemaal spelletjes tegen elkaar en moet je zo hogerop 
proberen te klimmen in het klassement. Zoals in de echte Ronde Van Frankrijk 
is uiteraard ook hier niet alleen de gele trui te verdienen. Kom in perfect 
uniform naar het heem tussen 14u en 17u en misschien ga jij wel naar huis met 
een bolletjestrui of gele trui. 

 

Zaterdag 19 maart:  Leidinsgwissel 

Vandaag komen voor 1 dag leiding van een andere tak leiding geven aan jullie. 
Welke activiteit zij ineen hebben gestoken is ook voor ons een raadsel. Ge zult 
dus naar het heem moeten komen tussen 14u en 17u om het te weten te 
komen.  

Zaterdag 26 maart:  Dik over dun 

Een scoutsjaar zonder dik over dun is natuurlijk geen echt scoutsjaar. En 
daarom gaan we vandaag weeral Zele’s meest vuile plekken gaan ontdekken. 
Wie is er klaar voor een moddergevecht of een plonsje in de beek. Jullie 
worden verwacht op het heem om 14u in kleren die VUIL mogen worden, dus 
GEEN uniform. Om 17u is de activiteit helaas weeral gedaan.  

 

Ziezo, dat was het weer.   



Een stevige linker,  

Baloe, Bagheera, Hathi, Tabaqui, Akela en Raksha 

 


