
Heeeyyy lieve welpjes, 
 

Gelukkig nieuwjaar!!!! 2023 wordt ongetwijfeld een jaar 
waarin we nog toffere activiteiten gaan doen en ons nog 

harder gaan amuseren dan vorig jaar!  
 

De komende maanden staan er weer een tal van fantastische 
activiteiten voor de scoutspoort. We vieren samen het nieuwe 

jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. We maken het gezellig 
tijdens een kampvuuravond en komen te weten wie zich ‘De 

Slimste Welp ter Wereld’ mag noemen. 
 

Verder gaan we op reis rond de wereld en is het weer tijd om 
onze buikjes te vullen tijdens ons traditionele 

spaghettiweekend. Tot slot spelen we de Scoutimpische spelen, 
doen we een sterwerking en zetten we onze speurneus op 

tijdens het Cluedo-spel.  
 

De eerste twee maanden van 2023 beloven alvast heel leuk te worden. 
Wij kijken er al superhard naar uit!  Hopelijk jullie ook? 

 

Vergeet jullie 50 cent en jullie goed humeur niet   
 

Een stevige linker,  
 

Jullie geweldige leiding: 
            Hathi, Jacala, Ikki en Akela 

 
 
 
 

 



 

Zondag 
8 januari 

Happy 2023!!!   We vieren samen het nieuwe jaar tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie. Meer info volgt nog.  

Vrijdag  

13 januari 

19 – 21u 

Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden dat zijn wij…           
Vanavond maken we het gezellig tijdens een kampvuuravond.       
Opgelet: deze vergadering gaat door op vrijdagavond omdat de 
leiding examens heeft.  

 
Vrijdag  

20 januari 
19 – 21u 

Vanavond gaan we eens testen of jullie slimme welpen zijn. Dit 
gaan we doen tijdens de ‘Wie is de Slimste Welp ter Wereld’ 
quiz. Wie wordt de Slimste Welp ter wereld?’ Om het antwoord 
op deze vraag te kennen, moet je zeker komen!  

Zondag 
29 januari 
14u– 17u 

Spanje, Italië, China, Frankrijk, … allemaal landen die we gaan 
ontdekken tijdens onze wereldreis. We gaan vandaag op reis 

rond de wereld. Je mag zeker en vast verkleed komen   

Zaterdag 
 4 februari  

- 
Zondag            

5 februari 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse traditie… het 
spaghettiweekend!!!   Kom zeker samen met je gezin, familie, 
vrienden, … proeven van onze overheerlijke spaghetti. Meer info 
volgt nog.  

 
Zondag 

12 februari 
14u– 17u 

De Olympische Winterspelen vonden ondertussen een jaar 
geleden plaats. Maar hebben jullie ooit al gehoord van de 
‘Scoutimpische spelen’? Dat zijn de Olympische Spelen van de 
scouts, wie zal er met de meeste medailles naar huis gaan? Als 
je dat wil weten, moet je zeker komen!   

Zondag 
19 februari 

14u– 17u 

Een echte scout kent natuurlijk zijn technieken, maar kennen 
jullie ze (nog) allemaal wel? Tijd om dat eens te ontdekken 
tijdens de sterwerking!  

 
Zondag 

26 februari 
14u– 17u 

Er is iemand ontvoerd in ons nieuw lokaal. Wie is er ontvoerd? 
Waarom? En door wie? Om een antwoord op deze vragen te 
vinden hebben we jullie hulp nodig! We spelen vandaag een 
Cluedo-spel. Vergeet jullie speurneus niet!   

 
Zondag 
5 maart 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. De leiding heeft dit 
weekend hard gewerkt tijdens ons fuifweekend. We zien jullie 

met veel plezier volgende week terug!   


