
 

Dag lieve welpen, 

Hier is dan de maandbrief van deze maand. We gaan weer van alles 

doen deze maand! De echte scout/gids in ons boven laten komen. 

Deze maand hebben we niet 1 maar 2 thema’s! We maken een reis 

door de tijd met onze teletijdmachine. Voor het tweede thema gaan 

we op helemaal in de kerstsfeer. Daarom zouden we graag elke 

activiteit verklede welpjes zien! Jullie leiding heeft er alvast zin in! 

 

 

 

 

Zondag 03/11: 1 tegen allen- 14u: 17u  

Vandaag mogen jullie laten zien wat voor een team holbewoners jullie zijn! Haal jullie oerinstinct 

boven voor deze oer-opdrachten. 

 

Zondag 10/11: Sjorren-14u:17u 

Vandaag gaan we onze technieken bovenhalen, laat maar eens zien wat jullie kunnen! We maken 

een kei coole toffe constructie. 

Ps: We reizen vandaag terug naar de jaren 90, dus haal jullie beste New kids uniform uit de kast. 

 

Zondag 17/11: Estafette-14u:17u 

Estafette in de toekomst hoe zou dat eruit zien? Robots die lopen, of aliens misschien? Wie weet zien 

we wel ruimteschepen! Vandaag neemt onze teletijdmachine ons mee naar de toekomst, kom jij 

mee? 

 

Zaterdag 23/11: Sinterklaas-14u:17u 

Vandaag worden jullie verwacht aan de vaart, waaaaaant…. We wachten daar de Sint op! JAJA die 

lieve goede Sint, en die ondeugende Zwarte piet. Tot dan!  

 

 

De uren zijn nog niet zeker dus worden zeker nog door gecommuniceerd 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages0.persgroep.net%2Frcs%2FqSAgNc0EhAv0D9EfqG9DEjV62oY%2Fdiocontent%2F59560710%2F_crop%2F0%2F90%2F899%2F508%2F_fitwidth%2F763%3FappId%3D93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279%26quality%3D0.8&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.demorgen.be%2Fnieuws%2Fdan-toch-maar-een-pint-voor-piet-do-s-en-don-ts-voor-sinterklaas~b25d460f%2F&docid=PM0Ojgk8MzkJRM&tbnid=deGYFQbSLrXEkM%3A&vet=10ahUKEwiWktG2mcnlAhWok4sKHeNlABYQMwh-KCMwIw..i&w=763&h=431&bih=655&biw=1366&q=sinterklaas&ved=0ahUKEwiWktG2mcnlAhWok4sKHeNlABYQMwh-KCMwIw&iact=mrc&uact=8


Vrijdag 29/11: Bosspel-19u:21u 

Zijn jullie klaar voor een bosspel in het donker? Breng zeker jullie zaklamp mee om paraat te staan in 

het donker! 

 

 

Vrijdag 6/12: Kampvuurspelletjes-19u:21u 

Voelen jullie de warmte van het kampvuur al? Wij hebben alvast zin in! Gezellig spelletjes spelen aan 

het kampvuur, da’s tof! 

 

Vrijdag 13/12: Quiz-19u:21u 

Zijn die kleine hersenen al klaargestoomd? Breng vandaag zeker al jullie wijsheid mee, want we 

spelen een quiz! Laat ons maar eens zien wie de slimste is. 

 

Vrijdag 20/12: Kerstfeestje-19u:21u 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!! Jaja het is weer bijna kerst lieve vrienden, daarom dat we 

vandaag een kerstfeestje houden! Laat jullie mooiste verkleedkleren zien van Kerstmis,  want we 

gaan all the way.  

Ps: Breng een klein cadeautje mee van max 5 euro. 

 

 

 

Jullie lieve leiding 

Benny, Onbevreesde Dar 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhips.hearstapps.com%2Fhmg-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F10-dingen-die-je-nog-niet-wist-over-kerst-3434-1544794379.jpg%3Fcrop%3D0.723xw%3A1.00xh%3B0%2C0%26resize%3D480%3A*&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.quest.nl%2Fmaatschappij%2Fcultuur%2Fa25583913%2Fdingen-over-kerst%2F&docid=LbDqP1aeHkOOUM&tbnid=QVLcCGmKtn1DrM%3A&vet=10ahUKEwjduaehmcnlAhXSAxAIHeMeBYwQMwiSASgYMBg..i&w=480&h=269&bih=655&biw=1366&q=kerst&ved=0ahUKEwjduaehmcnlAhXSAxAIHeMeBYwQMwiSASgYMBg&iact=mrc&uact=8


 

Lauren, Rusteloze 

Stekelstaartzwaluw 

 

 

 

 

 

 

Mare, Behulpzame Gnoe 


