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PROGRAMMA WELPEN 
September - Oktober 

INLEIDNG  

Na twee maanden vakantie is het weer tijd om er tegenaan te gaan. Zijn jullie klaar 

voor het nieuwe scoutsjaar? Want wij wel hoor! Benieuwd welke bangelijke spelletjes 
we weer gaan spelen? Lezen maar ☺	 

PLANNING  

ZONDAG 2 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag nemen jullie afscheid van jullie fantastische leiding en sluiten we het 

geweldige welpenjaar af in stijl. Zeker allemaal komen om er een groot feest van te 
maken! 

ZONDAG 9 SEPTEMBER (9:30U-…)  

Het is weer zover: de overgang! Sommige van jullie verlaten jammer genoeg de 
welpen en zetten hun scoutscarrière verder bij de wolven. Na de mis zijn jullie 
allemaal welkom voor een overheerlijke spaghetti. Voor verdere info kunnen jullie 
kijken op de site.  

ZONDAG 16 SEPTEMBER (9:30U-12:00U)  

Eindelijk, het nieuwe scoutsjaar kan beginnen met nieuwe gezichten en nieuwe 

leiding. Om er zoals gewoonlijk weer een bangelijk jaar van te maken moeten we 
elkaar wel eerst leren kennen. Heb jij zin om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te 
maken en dit in welpenstijl? Dan moet je zeker komen, tot dan! 

ZONDAG 23 SEPTEMBER (9:30U-12:00U)  

Het is al weer even geleden dat jullie een bosspel hebben gespeeld, daarom gaan we 
vandaag nog eens opfrissen hoe je dat speelt. Ben je benieuwd? Komen! 
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ZONDAG 30 SEPTEMBER 

Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering ". 

Jullie super leiding is namelijk op weekend om de rest van 
het scoutsjaar te plannen. Geniet allemaal van jullie 
zondag. 

ZONDAG 7 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

Links, rechts, links, rechts. Altijd al eens een soldaat willen zijn? 

Kampen verdedigen en anderen aanvallen? Dan is deze 
legervergadering iets voor jou. Vergeet zeker je beste 
soldatenkleren niet aan te trekken.  

 

ZATERDAG 13 OKTOBER (9:30U – 12:00U)  

Ja hoor, vanavond is het weer zo ver, Studio 28. Alle ouders zijn welkom om hun 
benen nog eens te strekken en hun oude dancemoves boven te halen. Voor de 
welpen is het op zaterdag vergadering, wat we gaan doen blijft nog een verrassing. 

VERGEET OOK ZEKER GEEN WIT T-SHIRT MEE TE NEMEN!!! 

ZONDAG 21 OKTOBER (9:30U-12:00U) 

Vorige week moesten jullie een wit T-shirt meenemen. Benieuwd wat we er mee gaan 
doen? Dat kom je vandaag te weten. Had je er nog geen meegenomen? Geen 
probleem, dat kan je vandaag ook nog doen. 

VRIJDAG 26 – 28 OKTOBER  

Ja hoor, het allereerste welpenweekend van dit jaar zit er weer aan te komen. 
Verdere informatie volgt nog! 
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SLOTWOORD 

Ziezo, dit zijn de allereerste 2 maanden. Hopelijk hebben jullie er allemaal even veel 
zin in als ons. 

Groetjes,  

……  

Benieuwd wie jullie leiding is? Zeker naar de overgang komen, tot dan! Moesten jullie 

toch al vragen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken op 
welpen.28zaoeja@gmail.com  

 


