
PROGRAMMA WELPEN
September - Oktober

INLEIDING
Welkom bij de welpen. De leukste tak van ze allemaal! Wij gaan er dit jaar voor zorgen dat

jullie hier veel plezier gaan maken. Hieronder vind je al een paar dingen dat we dit jaar gaan

doen.

PLANNING

Zondag 5 september (9u30 - 12u)

Vandaag is het afscheidsvergadering. Dat wil zeggen dat vandaag nog zal doorgaan in de

takken zoals we deze op kamp kenden. We nemen uitgebreid onze tijd om afscheid te

nemen van de tweedejaars en van de leiding en dat in de vorm van een spetterende

activiteit. Zeker komen is de boodschap!

Zondag 12 september (9u30 - 12u)

Voor de tweedejaars echt naar de wolven kunnen overstappen, moeten zij natuurlijk nog de

welbekende overgang doorstaan. We verwelkomen nieuwe eerstejaars, komen de nieuwe

leiding te weten en genieten ondertussen van een heerlijke spaghetti. Voor deze dag staat er

veel nieuws op de planning, vandaag kan je dus echt niet missen!

Zondag 19 september (9u30 - 12u)

Vandaag willen wij jullie verwelkomen bij de welpen. Dit betekent dus ook dat we jullie

graag willen leren kennen. Daarom is het vandaag kennismakingsvergadering.

Zondag 26 september: Geen vergadering

De leiding is op weekend om het hele jaar te plannen. Vandaag is het

geen vergadering. Dus draai jullie maar terug om en slaap maar verder!



Zondag 3 oktober (9u30 - 12u)

Omdat wij als leiding niet van de Fortnite-generatie zijn, kunnen we daar jammer genoeg

geen spel rond maken. Waar wij echter wel mee zijn opgegroeid is de Wii. Vandaag spelen

we een wii-spelletje, maar dan levensecht!

Zaterdag 9 oktober (9u30 - 12u)

Om het jaar goed van start te laten gaan, moeten we natuurlijk nog een bosspel spelen. Dus

smeer jullie benen maar al in, het eerste bosspel wordt een topper van formaat!

Zondag 17 oktober (9u30 – 12u)

Wie is er allemaal goed met zijn handen? Daar willen wij vandaag achter komen. We gaan

dingen knutselen en bouwen. Zeker komen dus!

Zondag 24 oktober (9u30 - 12u)

Vandaag mogen jullie allemaal iets met wieltjes meebrengen. bv: een step,

skateboard, rolschaatsen,… wees creatief en probeer om te fiets thuis te

laten :)).

29 oktober- 31 oktober: Geen vergadering

Het allereerste scoutsweekend van het jaar is aangebroken! Noteer deze data alvast in jullie

agenda. Meer info hierover volgt nog per mail.

SLOTWOORD

Hopelijk vonden jullie de eerste 2 maanden van het scoutsjaar al leuk. Wij kijken er in ieder

geval al naar uit om een heel jaar samen met jullie te ravotten!

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥


