
Liefste welpen en beste ouders,   

Zoals jullie al op de maandbrief konden lezen staat er in november een overnachting 

gepland. Naar aloude gewoonte blijven we met de welpen een nachtje  slapen op het 

terrein om elkaar beter te leren kennen! We starten op zaterdagavond  6 november 

na de activiteit. Jullie hoeven jullie kinderen dus niet te komen halen om 17u ENKEL 

als je ZOON niet kan meedoen met de overnachting. Op deze manier kunnen ook 

kinderen die niet naar de overnachting komen alsnog meedoen met de activiteit. Na 

de activiteit krijgen de welpen van ons de tijd om  zich rustig te installeren en daarna 

kan onze supercoole overnachting pas echt  beginnen! Onze activiteit eindigt op 

zondag om 12u op het heem, waar  de welpen opgehaald kunnen worden door de 

mama’s en de papa’s. De prijs van dit  weekend bedraagt 10 euro en zal aan het 

begin van de vergadering verzameld worden door de leiding. 

Welpen die hun inschrijvingsgeld nog niet hebben betaald, mogen dit dan ook  

meebrengen. Geen inschrijvingsgeld betaald is immers niet verzekerd! Ook wie nog  

geen medische fiche heeft afgegeven, brengt deze mee naar het weekend. Welpen  

die er dit weekend niet kunnen bij zijn, brengen ook liefst zo snel mogelijk deze  

zaken in orde.   

Wat hebben jullie nodig om deze overnachting te overleven?  

- Veldbed of matje/ luchtmatras  

- Slaapzak en kussen   

- Pyjama   

- Warme reservekledij (extra trui,    

broek…)   

- Ondergoed en kousen   

- Vuile kleren   

- Extra paar schoenen   

- Regenjas    

- Zaklamp   

- Bestek   

- Gamel en beker   

- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 

washandje,…)  

- Linnenzak   

- Goed humeur   

- Eventuele medicatie (afgeven aan de    

leiding)

 
 
 



 
Wat laten jullie thuis?   

- Gsm/iPod/Mp3   

- Snoep   

- Zakmes   

Mochten er nog vragen zijn in verband met de overnachting kan u altijd  mailen naar ons 

gezamenlijk e-mailadres welpenleiding@scoutingzele.be De leiding  is ook steeds 

telefonisch te bereiken om vragen te beantwoorden. Hieronder vind u  nogmaals onze 

gegevens:   

Akela: Bob D’hooge -> 0472 74 38 61 

Baloe: Wout Jennes -> 0468 28 01 31 

Hathi: Toon De Vleeschouwer -> 0493 18 75 62 

Tabaqui: Kyle van Kerckhove ->  

Raksha: Eline Van Damme -> 0488 86 43 70 

Bagheera: Anna-Elisa Derveaux -> 0470 11 12 03 

Wij hopen jullie allemaal te zien op onze eerste overnachting van het jaar!   

Tot dan en een stevige linker van jullie leiding   

Akela, Raksha, Baloe, Tabaqui, Hathi en Bagheera  


