
 

 
Hey Welpen! 
   
Het is ondertussen al november en met al heel wat leuke activiteiten achter de rug, loopt 2019 
zo stilaan op z’n einde. Het wordt dus tijd dat we jullie inlichten over het verdere verloop van 
het scoutsjaar. 
De feestdagen komen weer dichterbij en iedereen kijkt hier natuurlijk naar uit. Helaas wil dit 
ook zeggen dat jullie lieftallige leiding zich weer moet voorbereiden op die lastige examens in 
januari. 
Natuurlijk vergeten we onze welpen niet, af en toe zal er wat oudleiding ingeschakeld worden 
zodat de activiteiten in januari gewoon kunnen doorgaan. Vanaf februari zal jullie leiding weer 
paraat staan om spetterende activiteiten te geven. 
 

 
DECEMBER 

07/12 14u-17u Gewone activiteit, de sint komt op bezoek! 
 

14/12 18u-
20u30 

Kerstfeestje (meer info volgt verder in de brief ) 

21/12  GEEN activiteit 

28/12  GEEN activiteit 

 
 

JANUARI 
03/01 18u-20u Filmavond: Dit valt op vrijdagavond!  

Zaterdag is er geen activiteit. 

11/01 14u-17u Gewone activiteit (vervangleiding) 
 

18/01 
 

14u-17u 
 

Gewone activiteit (vervangleiding) 

25/01 14u-17u Gewone activiteit (vervangleiding) 
 

31/01 18u-
20u30 

Pyjamaparty: Dit valt op vrijdagavond! 
(Meer info volgt verder in de brief) 

 
 



 
 
 
 

FEBRUARI 
08/02  GEEN activiteit 

 

15/02 14u-17u Gewone activiteit 
  

22/02 14u-17u Gewone activiteit 
 

29/02 
 

14u-17u Gewone activiteit en Scoutsbar  

 

Op 6,7 en 8 maart 2020 staat er weer een fantastisch welpenweekend gepland. 
Zet deze datum alvast in je agenda! 

 
Kerstfeestje 

De welpenleiding kijkt al volop uit naar kerstmis en wij vermoeden jullie ook. Deze 
leuke en gezellige periode komt er weer aan en dit willen wij dus ook absoluut vieren 
samen met onze allerliefste welpen. Er is geen betere manier om dit te vieren dan op 
ons kerstfeestje! 

Het concept: Iedereen komt om 18u op zaterdag 14 december naar watewy. Ons 
kerstfeestje valt samen met dat van de kapoenen. U kan uw welp weer komen 
ophalen om 20u30.  

Elke welp dient een cadeautje mee te nemen voor maximaal 5 euro (dit mag zeker 
minder zijn!). Dit cadeautje is best zowel voor een jongen als een meisje leuk, 
aangezien de cadeautjes via spelletjes aan een andere willekeurige welp worden 
gegeven. Wie leuke kerst verkleedkledij thuis heeft liggen, mag deze natuurlijk 
aandoen/meebrengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hiervoor nog extra 
geld uitgeeft.  
 
Het belooft weer een fantastische avond te worden en we hopen dan ook dat we 
een groot aantal welpen mogen verwachten die ons zullen helpen het kerstfeestje 
nog leuker te maken! 

Op zaterdag 14 december is er geen activiteit in de namiddag! 

 
 
 
 
 



 
 
Pyjamaparty 
 
Na de lastige examenperiode gaat de leiding er eventjes tussenuit. Daarom 
verschuift de activiteit van zaterdag 1 februari 2020 naar vrijdag 31 januari 2020 (Er 
is dus GEEN activiteit op zaterdag). Het thema is pyjama! Voor een keer niet in 
volledig scoutsuniform, maar in pyjama dus.  
 
Concreet houdt dit in dat elke welp welkom is van 18u tot 20u30 op Watewy. Deze 
tijdsstippen vallen samen met alle andere takken. Om 18u voorzien wij hotdogs om 
gezellig met iedereen van te smullen. 
 
We maken er weer een spetterende avond van en hopen dat de welpen talrijk 
aanwezig zullen zijn!  
 
 
Meer info vind je op www.scoutstielt.be en op 
www.facebook.com/groups/scoutstielt 
Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, dan mag je de 
takleiding altijd contacteren.  
 
Een stevige scoutslinker, 
Bagheera, Ikki, Chil, Mor, Baloe, Rama, Tabaqui, Sahi, Raksha & Akela  
 
 

 
Regeling afwezigheden  
 
Beste ouders van de Kapoenen, Welpen en Jonggivers  
 
De laatste jaren is er een steeds groter wordend probleem met wachtlijsten. Wij, de 
leiding, vinden de kwaliteit van onze activiteiten belangrijker dan het aantal leden. 
Daarom is er enkele jaren geleden beslist om het aantal leden per jaar te beperken tot 20. 
Degene die hier niet bij zitten worden op een wachtlijst geplaatst.  
 
Wij merken echter dat er leden zijn die tijdens het jaar amper naar activiteiten komen en 
niet meegaan op kamp of weekend en dus de plaats innemen van iemand die staat te 
springen om bij de scouts te komen en wil meedoen aan onze activiteiten.  
 
Daarom hebben wij een nieuwe regelgeving opgesteld i.v.m. aanwezigheden voor de 
leden die super gemotiveerd zijn een betere kans te geven.  
 
 
 
 



 
 
 
De regels gaan als volgt:  
 

- Bij 3 afwezigheden ZONDER TE VERWITTIGEN krijg je een telefonische 
waarschuwing van de leiding. Wanneer je een 4e keer afwezig bent zonder te 
verwittigen zal je uit de scouts gezet worden om plaats te maken voor iemand die 
op de wachtlijst staat.  

 

- Bij 5 afwezigheden MET VERWITTIGING krijg je een telefonische waarschuwing 
van de leiding. Bij een 6e afwezigheid zal je helaas uit de scouts worden gezet om 
plaats te maken voor iemand die op de wachtlijst staat (6 afwezigheden komt neer 

op de helft van de activiteiten)  

 

- UITZONDERINGEN: Als iemand voor enige tijd ziek is geweest zullen we deze 
uiteraard niet meetellen als een afwezigheid.  
 

 
 
LET OP: Deze regels gelden per semester (september t.e.m. december en februari t.e.m. 
mei). De telling van aanwezigheden wordt na het 1ste semester terug op nul gezet.  
 
Indien hier nog opmerkingen of vragen rond zijn kan je altijd mailen naar 
info@scoutstielt.be.  
 
 
Een stevige Scoutslinker  
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