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September – Oktober  
 
Liefste welpen! 
Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur  
We verwelkomen jullie met een blij humeur 
Weer een jaar vol spel en gelach 
Jullie zijn altijd welkom op zondag 
Van twee tot vijf staan we paraat 
Op nummer drie in de Kerkebroekstraat 
Nieuwsgierig naar het nieuwe leidingsteam? 
We houden ze niet langer anoniem…    
 
 

 
 

 
We beginnen met een oude bekende! Janne 
kan niet wachten om terug met jullie er een 
gekke boel van te maken! Ze is er helemaal 
klaar voor! 
 
Lievelingskleur: alle kleuren van de 
regenboog 
 
Favoriete spel: Jenga 
 
Motto: “met een PROPERE onderbroek aan, 
ben je altijd klaar om ertegenaan te gaan!” 
 
Verjaardag: 17 februari 
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Vorig jaar was ze nog een stoere leidster bij 
de jv’s! Dit jaar komt ze eens de sfeer 
opsnuiven bij de welpen! 
 
Lievelingskleur: blauw 
 
Favoriete spel: Colonisten van Catan 
 
Motto: “Je kan niet beter doen dan je best” 
 
Verjaardag: 24 maart 
 
 

 

 

 

 
Deze grappige leider staat helemaal paraat 
om met jullie de leukste spelletjes te 
spelen! Vorig jaar nog bij de kapoenen, nu 
een trapje hoger bij de geweldige welpen! 
 
Lievelingskleur: geel 
 
Favoriete spel: uno 
 
Motto: “Volg je hart want dat klopt altijd” 
 
Verjaardag: 3 januari  
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Ook deze leiding klinkt jullie al bekend in de 
oren! Hij kon de welpen niet missen dus 
blijft hij nog een jaartje plakken! 
 
Lievelingskleur: blauw 
 
Favoriete spel: handelspel 
 
Motto: “Pluk de dag” 
 
Verjaardag: 31 juli 
 
 

 

 

 
Ineke stond vorig jaar ook bij de welpen en 
kan niet wachten om jullie snoetjes terug te 
zien! Met een lach op haar gezicht is ze 
weer helemaal klaar voor het volgende 
scoutsjaar!  
 
Lievelingskleur: rood 
 
Favoriete spel: groot bosspel en voetbal bij     
zonsondergang 
 
Motto: “Het leven is als een neus, je moet 
eruit halen wat erin zit” 
 
Verjaardag: 26 juli  
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Ongetwijfeld de gekste van den hoop! 
Vorig jaar stond hij nog bij de jv’s, maar 
zonder hem is dit jaar de welpentak niet 
compleet!  
 
Lievelingskleur: okergeel 
 
Favoriete spel: Stratego 
 
Motto: “YOLO” 
 
Verjaardag: 2 juli 
 
 

 

 

 

 
“Ik zeg WEL, jullie zeggen PEN: WEL-PEN, 
WEL-PEN, WEL-PEEEEEN!!” 
Na de kapoenen is Marte in de wolken 
dat ze dit jaar een feestje kan maken bij 
de welpen! 
 
Lievelingskleur: turquoise  
 
Favoriete spel: dooie vis 
 
Motto: “Je wordt met de lach leuker!” 
 
Verjaardag: 11 september 
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Ook Tade vond het té leuk bij de welpen 
dus blijft hij nog een jaartje langer! 
Vol knuffels en plezier zal hij opnieuw al 
jullie hartjes veroveren!  
 
Lievelingskleur: rood 
 
Favoriete spel: Wie is het? 
 
Motto: “er bestaan geen domme vragen” 
 
Verjaardag: 13 december 
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2 september  
Om elkaar wat beter te leren kennen starten we  
met megacoole KENNISMAKINGSPELLETJES!  
 
 
“Op de scouts maak je vrienden voor het leven!” 
- zowat iedereen die ooit op de scouts heeft gezeten 
 
 
 

9 september 
Omdat het in België tegenwoordig heeeel warm is  
zorgen we vandaag voor wat afkoeling! 
Jaja, je kan het al raden… 
We spelen vandaag reuzenatte WATERSPELLETJES! 
Als je een waterpistool thuis hebt liggen, neem die 
dan zeker mee zodat we elkaar extra kunnen nat  
spuiten woooohooooow!!! 
 
 

16 september 
Vandaag staat er een speciale vergadering op het menu! 
Nodig allemaal jullie vrienden en vriendinnen uit om  
eens mee te komen spelen op onze scouts 

waaaant het is VRIENDJES-EN-VRIENDINNETJES-VERGADERING!! 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
 
 

 

 

 

 

 

23 september 
Jammer genoeg is het vandaag GEEN SCOUTS   
Rust maar een beetje uit na het grote feest van gisteren! 
Volgende week vliegen we er terug in, patat!!! 
 

22 september 
SCOUTING-LEKKER-DOEN 
OPGELET dit is een zaterdag en naar onze jaarlijkse 
traditie organiseren we weer een groot feest voor 
alle scoutsleden, ouders, sympathisanten,… 
Kom zeker langs om de sfeer op te snuiven en lekker te eten! 
Hier kan je je ook inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar ☺ 
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Als je je toch zou vervelen: 
Verbind de puntjes en kleuren maar! 

 
 

 

30 september 
We nemen afscheid van onze derdejaars en 
verwelkomen de nieuwe welpen want vandaag is  
het OVERGANG! 
Vandaag verwachten we jullie al om 10uur op de scouts en om 
17uur mogen jullie je stinkies terug komen ophalen. 
Neem zeker ook je eetzak mee want in de middag hebben 
onze kookouders iets lekkers in petto! 
Al wie overgaat kan zeker ook wat reserve kleren gebruiken! 
TIP voor de ouders: leg een oude handdoek of vuilzak in de auto als je je stinkpaté komt 
halen ;)  
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7 oktober 
Vandaag trekken we erop uit naar de Wijngaardberg  
voor een spetterend BOSSPEL!  
Om 13u45 spreken we af aan de parking voor het bos  
en om 16u45 mogen jullie de welpen terug komen 
halen! 
 

 
 

 
 

 

14 oktober 
Rechts en links bestaan voor 1 dagje niet meer, 
er is maar 1 weg die we volgen en vandaag is dat  
altijd maar rechtdoor! 
Doe je stevige schoenen aan want het is tijd voor een 
heuse RECHTDORENTOCHT! 
 
 
 
 

20 – 21 oktober 
Je ziet het goed, niet 1 maar 2 dagen vol scoutsplezier  
op ons WELPENWEEKEND!  
Noteer dit alvast in je agenda, meer info volgt later! 
 
 
 

27 – 28 oktober 
Jammer genoeg staat er geen scoutsvergadering gepland deze zondag  
De leiding gaat gezellig samen op weekend en ontvangt jullie graag  
volgende zondag terug met open armen!  
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Zo dit was alles voor het skoeteke van september – oktober! 
Bekijk zeker ook allemaal eens het algemene deel voor meer info 
en contactgegevens. 
 
Dan zien wij jullie graag elke zondag van twee tot vijf op scouts 
Wezemaal!!! ☺ 
 
Knuffels van de welpenleiding 
JAK – DJAN – LUKE – MARIE – TADE – MARTE – VERLEYE – INEKE  

 
 
 


