
De poes kwam miauwen tijdens het maken van de brief, dus ze mocht helpen met de maandbrief

Maandbrief februari 2019 voor de welpen

Dag Welpen!
We beginnen de maandbrief met een raadsel 
zonder oplossing. We zijn het allemaal eens dat 
het buiten nu kabouterkoud is. Mijn kat, echter, is 
thuis aan het ruiven, wat betekent dat haar haar 
er aan het afvallen is omdat ze het te warm heeft.
Ik snap ook niet waarom zij vindt dat het warm is, 
het is helemaal niet warm.
Hopelijk valt jullie haar er niet uit in februari en 
zien we jullie elke zondag voor een vergadering 
vol plezier!

Zondag 3 februari
Onze kat houdt er van om te spelen, maar spijtig genoeg 
heeft ze de aandachtsspanne van een welp. Daarom zijn 
we door haar geïnspirireerd wel tot 8 spelletjes tegelijk te 

spelen.

De vergadering start in de Welpenhof om 14u en eindigt 
aan het lokaal om 17u.

Zondag 10 februari
Ons poes zit vaak een halve dag te slapen, helemaal 
alleen. Wij gaan vandaag helemaal niet alleen zijn. Samen 
met de andere Welpen van het district gaan we Cupido 
helpen zijn liefdespijlen bijeen te sprokkelen, zodat hij 
tijdens Valentijn de liefde in Mechelen kan verspreiden.

We spreken om 13u50 af op de Grote Markt en eindigen 
om 17u10 aan het lokaal.

Zondag 17 februari
Ooit heb ik een hoedje uit zilverpapier geknutseld voor 

de poes. Zij vond het niet zo grappig als ik.
Wij slaan vandaag ook aan het knutselen, wat gaan 

we bouwen? Een boot? Een kasteel? Een luchtballon? 
Het creatiefste idee wint!

Heb je leuk knutselgerief thuis liggen: neem het 
zeker mee! Ben je ook voor een gezond klimaat? 
Spaar dan zeker karton, flessen en dergelijk voor 

mee te knutselen vandaag

We starten om in 14u in de Welpenhof en we 
eindigen 17u aan het lokaal.

Vandaag zijn het ook groepsweekendinschrijvingen!



Zondag 24 februari
Ooit speelden mijn broer en ik Monopoly op het tapijt 
maar toen het laat werd lieten we het staan om 
morgenvroeg verder te spelen. De poes had andere 
plannen en 's nachts had ze over het hele speelbord 
overgegeven.
Zij gaat er vandaag niet bij zijn, dus wanneer we een 
levensgroot spelbord gebruiken om een spel te spelen 
blijft het proper

Afspraak om 14u aan het Welpenhof en we sluiten af 
om 17u aan het lokaal.
Ook vandaag zijn het groepsweekendinschrijvingen!

Vrijdag 1 tot zondag 3 maart
Groepsweekend!

We trekken met de hele scoutstroep naar Knokke (maar niet heus) voor een 
vet feestje op Knokke La Zoute.

Lekker partyen op het strand, of een slaapbeurt als onze poes hier.

Een vraag?
Foto's van een mooiere kat dan Toulouse?

Één adres:
welpen@katrom.be

Brulaap: 0468 30 04 42
Schildpad 0478 51 86 77

Antilope 0479 66 18 55
Sneeuwhoen 0471 41 54 74

Beermarter 0486 52 00 58

De wet
Een wolfje volgt de oude wolf,

een wolfje is moedig en houdt vol.

Het gebed
Heer wij zijn blij als kameraden samen 

te zijn,
wij danken dat u ons aan elkaar 

gegeven hebt,
help elk van ons een goede vriend te 
zijn en zo geluk en vrede te brengen


