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PROGRAMMA WELPEN 
november - december 

INLEIDNG  

Na ons eerste bangelijk weekend zijn we er weer klaar voor om er de 

komende twee maanden een lap op te geven! Hier is de planning zodat 

jullie er al even hard naar kunnen uitkijken als wij! ☺ 

Nu dat de maanden met sneeuw er aan komen mogen jullie altijd een 

sleetje meenemen als er sneeuw ligt, want dan kunnen we nog eens 

lekker in de sneeuw gaan spelen. 

PLANNING  

ZONDAG 4 NOVEMBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag leren we jullie hoe je een kick-flip, een driedubbele achterwaartse gedraaide 
hoeksalto, een wheelie en nog veel meer moet doen! Je hoort het al het  

wieltjesvergadering! Neem dus iets mee van thuis dat rijdt/rolt. 
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ZONDAG 11 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Niets is gezelliger dan koken op een houtvuurtje, daarom 

doen we vandaag onze welbekende woudloperskeuken! Jullie 
mogen ZELF iets meebrengen voor op het vuur klaar te 
maken. 

 

 ZONDAG 18 NOVEMBER (9:30U-12:00U)  

Los de rebus op dan weet je weet wat we gaan doen!  

                                    +  

ZONDAG 25 NOVEMBER (9:30U-17:00U)  

“Hallo, wij zijn van de scouts 28 Zaoeja en wij verkopen overheerlijke truffeltjes!” 

“Ja maar ik mag eigenlijk geen suiker eten.” 

“Maar je zou je dochter/kleindochter/neef daar een groot plezier mee doen!” 

“Allee, geef me dan maar zo’n doosje met schilfertjes!” 

Kunnen jullie even goed verkopen als de persoon van het voorbeeld? Dan kunnen we 
jou zeker niet missen op onze grote truffelverkoop! Het is een hele dag, dus vergeet 
ook zeker geen lunchpakket en fluovestje!  

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

Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf en zoet geweest dit jaar, 

want onze grootste vriend is terug in het land én hij komt weer 
eens naar de scouts! Wie durft er bij de sint te komen?     
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ZONDAG 9 DECEMBER (9:30U - 12:00U)  

Aangezien dat de feestdagen er aankomen en weldra het nieuwe jaar start maken we 

hier nog eens gebruik van om een hartverwarmend bosspel te spelen. Zeker komen is 
de boodschap! 

 

ZATERDAG 16 DECEMBER (9:30U – 12:00U) 

De laatste vergadering van het jaar staat voor de deur! Omdat het ondertussen toch 
al heel koud is, gaan we vandaag iets gezellig doen met heel de groep. Jullie mogen 

dekentjes/slaapzak meenemen om het helemaal knus te maken. Geen stress voor zij 
die al een traantje in hun ogen hadden, volgend jaar staan er weer knalvergaderingen 
op jullie te wachten!  

ZONDAG 23 DECEMBER 

Omdat  het weer de gezelligste tijd van het jaar is en kerst voor de deur staat mogen 
jullie eens een weekje uitslapen! Jullie zijn natuurlijk morgenavond steeds welkom op 

onze kerstmis samen met de tantes, nonkels, oma’s opa’s, neven, nichten,… (meer 
info volgt nog) 
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MAANDAG 31 DECEMBER 

Vanavond gaan we allemaal helemaal los gaan! Wij wensen jullie een prachtig begin 

van het nieuwe jaar toe en natuurlijk een spetterend oudjaar, maar vandaag is het 
jammer genoeg geen vergadering 

 

SLOTWOORD 

En zo eindigen we het jaar 2018 en hopen jullie allemaal terug te zien in het nieuwe 

jaar 2019! 
Groetjes,  

Akela, Nathoe, Ko, Chicai, Tabaqui, Bagheera, Chil en Baloe  

 


