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PROGRAMMA WELPEN 
September - Oktober 

INLEIDING  

Na een lange vakantie en een fantastisch kamp zijn we weer helemaal klaar voor een 

nieuw scoutsjaar! Hoe de eerste twee maanden van dit bangelijk jaar er gaan uitzien, 

lezen jullie hieronder. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 

PLANNING  

ZONDAG 6 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U)  

Vandaag moeten we afscheid nemen van onze tweedejaars en wie weet ook van 

sommige leiding. Benieuwd hoe we dit gaan doen? Kom dan zeker vandaag, want het 

wordt een bangelijk afscheid! 

ZONDAG 13 SEPTEMBER  

Overgang, meer info over hoe het dit jaar precies zal verlopen volgt!  

ZONDAG 20 SEPTEMBER (9:30U – 12:00U) 

We verwelkomen vandaag alle nieuwe welpen. En kennen jullie de nieuwe leiding al? 

Kom dan zeker naar deze kennismakingsvergadering, er vallen heel wat namen te 

leren! 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Vandaag is er geen vergadering. Slaap dus maar lekker 

uit want jullie leiding is druk bezig het nieuwe scoutsjaar te 

plannen!  
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ZONDAG 4 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Laat die wandelbenen maar thuis, want vandaag gaan we 

niet wandelen maar rollen! Jullie mogen allemaal iets 

meepakken op wieltjes zoals een step, rolschaatsen, 

waveboard,… Zoek maar wat verder dan die fiets en 

elektrische of automatische wieltjes!  

Wij zijn alvast benieuwd naar de meest originele wieltjes, de snelste, de 

behendigste,… noem maar op! 

ZONDAG 11 OKTOBER (9:30U - 12:00U)  

Wie is er klaar voor het buitengewoon bangelijk, leuke, geweldige eerste bosspel van 

dit jaar? Alle welpen die klaar zijn om het hele bos te veroveren worden zeker 

verwacht! 

ZONDAG 18 OKTOBER (9:30U – 12:00U)  

Hiep hiep hoeraaaa!!! Oh wat zijn we blij oh wat zijn we blij niet omdat -piieep- jarig 

is, maar om de lekkernij!  

Er is enkel één klein probleempje… -piieep- is de 

traktatie toch wel niet kwijtgespeeld zeker. Wie helpt er 

-piieep- zijn/haar verjaardag toch te kunnen vieren en 

gaat mee op zoek naar de traktatie?  

PS: kunnen jullie raden wie er jarig is? ☺ 

ZONDAG 25 OKTOBER (9:30U – 17:00U) 

Mmmm wat ruik ik daar, aangebrande spaghetti? Oh nee, de soep is aan het 

overkoken. Help! Wij zijn op zoek naar al jullie kookkunsten zodat jullie de leiding 

kunnen helpen. Jullie hoeven geen lunchpakket te voorzien, neem wel een 

knabbel mee voor doorheen de dag. 

Zeer smakelijke groetjes, 

De chefkoks van de welpen 
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VRIJDAG 30 OKTOBER – ZONDAG 1 NOVEMBER  

We zijn alweer aangebroken aan ons eerste supermegaleuk weekend van het jaar! 

Meer info volgt nog via een brief, maar hou dit weekend al zeker vrij. Tot dan! 

SLOTWOORD 

Dit waren alweer de eerste twee maanden van het jaar!  

Op naar de volgende! 

Groetjes, 

Jullie teergeliefde leiding ♥ 

 

 


