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Programma’s September-November 

31/08 
Nieuw scoutsjaar, nieuwe groep, nieuwe welpen, wel(p)kom eerstejaars! 
Helaas moeten we ook onze tweedejaars uitzwaaien. 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

07/09 Jippie ja yeah STARTDAG! Meer info op de vrijbuiter site!  
13h30-16h30 
K&D: €0,50 

14/09 Vandaag leren we elkaar beter kennen!  
14h-17h 

K&D: €0,50 

21/09 We spelen de Olympische welpenspelen! Wie gaat voor goud? (Kom sportief) 
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/09 Geen activiteit. Leiding is op saamdagen.  / 

05/10 
Vandaag smijten we ons helemaal voor de levensloop!  
Afspraak in Bloso Centrum!  

17h-19h 
K&D: €0,50 

12/10 We gaan op zoek naar de Jeroen Meus onder de welpen. (Breng €2 mee) 14h-17h 

19/10 Wie heeft hier de grootste speurneus?  
18h-20h30 
K&D: €0,50 

26/10 Boe! Schrik! Het is Halloween! Trek je beste verkleedkleren aan. 19h-21h 

02/11 Wie zijn de sterksten?  
14h-17h 

K&D: €0,50 

09/11 We bereiden ons voor op het OUDERFEEST!  
14h-16h30 
K&D: €0,50 

16/11 Dag meneer de Raaf.  
14h-17h 

K&D: €0,50 

23/11 We hebben bezoek!  
14h-17h 

K&D: €0,50 

30/11 Wie is er flink geweest dit jaar? De welpen natuurlijk!  14h-17h 

   



 

 

Beste ouders  

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we u om uw welp steeds op tijd aan te melden 
bij de welpenleiding. We starten onze activiteiten stipt om 14h, of in uitzonderlijke gevallen op 
het uur dat vermeld staat naast de programma’s. Gelieve hiermee rekening te houden.  

Indien vermeld in het programma, vragen we €0,50 voor een koekje en een drankje dat uw 
welp kan nuttigen tijdens de activiteit. 

Daarnaast vragen we ook dat elke welp naar de activiteit komt met aangepaste kledij. Het is 
belangrijk dat al onze welpen goed herkenbaar zijn door de dassen, zeker tijdens activiteiten 
buiten de scouts. Een correct uniform voor een welp bestaat uit een das, scouts T-shirt en 
hemd. Een scouts T-shirt is op warme dagen een must-have, het kan tegen een stootje en is 
goed herkenbaar. Maak hier dus zo snel mogelijk werk van.  

We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen we ook dat 
welpen kledij aandoen die mogelijks kapot kunnen gaan en vuil mogen worden. Losse schoenen 
of rokjes zijn niet ideaal om stoere welpenspellen te spelen. Bovendien is het van belang elk 
kledingstuk te naamtekenen, op die manier geraken verloren voorwerpen snel terug bij de 
rechtmatige eigenaar.☺  

Ook raden we sterk aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website. 
Ongeveer elke maand is er een nieuwe nieuwsbrief met daarin belangrijke informatie over 
speciale activiteiten, deadlines, evenementen…  

Scoutsvriendelijke groeten  

De Welpenleiding 

 

 

 

 

 


