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Maandbrief Welpen: januari 
 

Hopelijk hebben jullie Kerst en Nieuwjaar al goed gevierd! Wij alleszins wel, 2020 wordt 

ongetwijfeld een spetterend jaar.. Hou jullie maar al klaar want er staat jullie nog een grote 

portie plezier te wachten in 2020. 

 

11 januari: 

Vandaag is het een speciale vergadering: we stappen mee met de jaarlijkse 

Driekoningenstoet. En wat het nog specialer maakt is dat één van onze welpen dit jaar 

een Wondelgems Koningskindje is, namelijk Seppe D.C. 

Deze zaterdag worden jullie iets later dan normaal verwacht op het lokaal: om 15u in 

perfect uniform! 

Wij als scouts zullen eindigen aan de Regenboogschool om 18u. 

We vragen om zeker geen kinderen vroeger uit de stoet te halen om zo een goed 

overzicht te bewaren.  

Tot dan!  

 

18 januari:  

Deze vergadering is niet zomaar een vergadering, het is anders dan gewoonlijk…  

Hoe zou dat komen? Als je dit graag te weten komt, kom dan zeker. Van 14u tot 17u30 

aan onze lokalen.Wij kijken er alvast naar uit! 

Vandaag vindt ook onze nieuwjaarsdrink plaats, ouders zijn al welkom vanaf 17u om het 

nieuwe jaar nog eens goed in te zetten. 

 

25 januari:  

Vandaag zijn twee seniors, namelijk Nina en Noah, te gast bij onze tak. Zij komen met ons 

een super leuk spel spelen! Dat willen jullie vast niet missen.  

Gewone vergadering van 14u tot 17u30 aan onze lokalen! 

 

1 februari: 

Vandaag gaan we het nog eens houden bij de kleine spelen! Het wordt weer een 

supertoffe vergadering zoals altijd! 

Wees dus zeker aanwezig van 14u tot 17u30 aan onze lokalen! 

 

Raksha: +32 471 52 96 94   Akela:   +32 475 44 66 37    

Baloe:  +32 476 23 65 62  Rama:   +32 475 47 65 71  

Bagheera:  +32 494 41 51 77   Hathi:              +32 475 84 60 11 

Chill:   +32 492 73 58 27      

 

Een stevige linker,   

De welpenleiding 
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