
Rauwtch Welpen (en mama’s/papa’s)! 

Hier zijn we weer met keiveel goesting voor de nieuwe maand, en daarmee ook de nieuwe 

maandbrief! 

Zondagen 

Zondag 1/12 

Pinda’s, heerlijk zijn ze! Gezouten, geroosterd, gekarameliseerd, pindakaas, hmm… Op 1 december 

spelen we het fameuze pinda-spel! Benieuwd? Kom af!! 

Zondag 8/12 

Na zijn drukke 6 december vindt de Sint toch nog een gaatje in zijn agenda om langs te komen bij 

ons! Samen met zijn pieten, boek en staf komt hij kijken of jullie wel braaf zijn geweest… 

Zondag 15/12 

BELANGRIJK: deze werking zal niet doorgaan op de rozenhoed, maar wel in het Leen te Eeklo! We 

spreken af op de parking van het Leen om 14u stipt, en jullie kunnen je welpen terug ophalen om 

17u.  

We maken kennis met verschillende scoutstechnieken op een echte scoutshike!! Bottines en warme 

kledij zijn aan te raden! 

Zondag 22/12 

De winter gaat bijna van start en dit moeten we vieren met een typische winteractiviteit namelijk 

schaatsen! We spreken af om 9u45 aan de Kristallijn in Gent en schaatsen tot 12u. 

HEEL BELANGRIJK: Neem allemaal handschoenen mee en €6 anders kan je niet binnen! We raden 

jullie (ouders) ook aan om de schoenmaat van uw kind op hun hand te zetten, dan kunnen we 

gemakkelijk de gepaste schaatsen vinden. 

Zondag 29/12 en 5/1/2020 

Aangezien deze twee zondagen tijdens de kerstvakantie vallen, hebben we besloten hier geen 

werking te geven. We zien jullie in het nieuwe jaar! 

Algemene mededelingen 

Dikke merci! 

Eerst en vooral willen wij alle ouders, sympathisanten en vriendelijke mensen heel hard bedanken 

voor het kopen van onze lekkere clementinekes! Aan ons leden ook dikke merci om met zoveel 

enthousiasme te blijven gaan van deur tot deur, wat niet altijd even gemakkelijk was 😊. Alle 

clementines zijn de deur uit en allemaal door jullie! We zijn kei-trots! 

Pasmoment 

Voor de nieuwe leden die nog geen T-shirt, trui of das hebben kunnen aanschaffen, hier is jullie kans! 

Op zondag 1 december om 17u (na de scouts) is er weer een pasmoment waar je de mogelijkheid 

hebt om je te voorzien van alle kleren en badges die je nodig hebt.  

 



Eetfestijn 2020: weekend van 7 maart 

Hier een kleine aankondiging over ons fameuze ‘Kip & Rib festijn’ ten voordele van de scouts. We 

nodigen jullie van harte uit om te komen smullen van heerlijke kip, ribbetjes en de vegetarische 

optie! Alle opbrengst gaat naar de aankoop van materiaal, leuke activiteiten op kamp en de verdere 

zoektocht naar lokalen. Nodig familie, vrienden of kennissen gerust ook uit, iedereen is welkom! Men 

zegt altijd: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!” 

Spelletjescafé 

Even via dit kanaal wat reclame maken voor een evenement georganiseerd door een paar van onze 

welpen: 

‘’Op zaterdag 30 november 2019 organiseren ‘Friends for Life’ een spelletjescafe in basisschool De 

Bron in Lovendegem. Ze doen dit in het kader van Music For Life en zullen daarmee de Triangel 

steunen. Iedereen is doorlopend welkom tussen 16u en 20u.  

We voorzien heel wat leuke gezelschapspelen (Uno, Rummikub, Carcassonne, Weerwolven, Strratego, 

Risk, Party & Co,…) Iedereen is welkom, alleen, in duo of in team. Natuurlijk zijn er ook food & drinks!  

Al enthousiast? Schrijf je dan meteen in via friendsforlifetraingel@gmail.com We vragen 3 euro per 

persoon.  

Beslis je pas op de dag zelf? Geen probleem, ook dan van harte welkom. Aan de kassa betaal je 4 euro 

per persoon. Tot dan?’’ 

 

Hier een link naar het facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/651289168610894/ 

 

 

Dikke, dikke groetjes van de welpenleiding!! 
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