
 

 

WELPEN 
 

 

 

 

 

Het is koud buiten, kleed je goed warm aan want we spelen zo veel mogelijk buiten! 

Breng ook steeds een drinkbus mee! 

 

Zaterdag 3 december 

De Sint is in het land en komt speciaal voor ons naar de 

Joengele. Maak jullie mooiste tekening en kom van 18u 

tot 20u naar de Joengele om te weten te komen of jullie 

echt wel braaf zijn geweest dit jaar. 

 

Zondag 11 december 

Vandaag doen we onze eerste winstgevende activiteit! We maken lekker warme soep!  

Breng een goed mesje mee om alle groenten te snijden! En zeg tegen mama en papa dat 

ze veel centjes moeten meebrengen om na de scouts de soep te kopen      

Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele. 

 

Vrijdag 16 december 

Vandaag staan de verkenners en de jin op de kerstmarkt van Hoeilaart. Ga zeker eens 

langs om te kijken wat ze verkopen en om hun te steunen! 

 

Zondag 18 december 

Vandaag komt Lenny terug naar België! Hoera! We zijn zo blij om hem 

ein-de-lijk in onze armen te kunnen sluiten! 

We maken alles klaar om hem welkom te heten in ons Belgenlandje.  

Afspraak van 13u45 tot 17u aan de Joengele.  

 

Ziezo een foto van leider Lenny, zo kunnen jullie hem herkennen 

 

Zondag 25 december  

Het is Kerstmis! Ga naar uw bomma en bompa en geef ze drie dikke 

kussen!  

Geen scouts vandaag. 

 



 

 

Zondag 1 januari 

Joepie het nieuwe jaar is daar. Tip van de dag: vergeet op al jullie toetsen niet 2023 te 

schrijven in plaats van 2022. Het is dus geen scouts, want wij moeten onze 

nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen. 

Vrijdag 6 januari 
Vandaag is het Driekoningen! Verkleed jullie zo goed mogelijk zodat we veel centjes en 

snoepjes zullen krijgen van de mensen. 

Afspraak van 18u tot 20u aan de Joengele. 

 
Vrijdag 13 januari 
Omdat de leiding het druk druk druk heeft met de examens kijken we vanavond een film.  
Kleed je warm aan, breng een snack en een drankje mee en kom af! 
Afspraak van 17u tot 20u aan de Joengele. 

 
Vrijdag 20 januari  
Vandaag doen we iets kei cools! Kleed jullie echt super warm aan en doe jullie allerdikste 
schoenen aan. Een paar regenlaarzen met dikke kousen in is zeker ook goed! Je moet er 
wel even mee kunnen wandelen.  
Afspraak van 18u tot 20u aan de Joengele. 

 
Zondag 29 januari  
Niet veel mensen weten dit, maar Cate is eigenlijk een …… ELFJE (zoals tinkerbel en de 
tandenfee). Nu is ze al een tijdje niet meer in het toverbos geweest en is ze dus ook haar 
toverpaddenstoel (haar huisje) kwijt. Zeer erg. Wat is dus de missie vandaag? 
Cate helpen om haar toverpaddenstoel terug te vinden. Kom dus om 13u45 naar de 
Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis! 
 

Kusjes 
Kookaburra - Lijster - Serene Oropendola - Ani - Goedmoedige Walrus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


