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WELPEN SKOETEKE 

 
Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het nieuwe 
scoutsjaar!! 
 
WOEHOEEEW!!!  
 
Ook jullie leiding heeft er SUUUPER veel zin in! 
 
We stellen ons hieronder even voor:  
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Charles aka Sjarel : Na twee jaar de harten van al die schattige kapoentjes te 
veroveren is deze jonge gast klaar om naar de welpen te gaan! Zal iedereen daar 
ook voor hem in de zwijm vallen?  

 
 
Nina aka Nini: Deze vrolijke en toffe meid komt rechtstreeks van de jins en 
begint haar eerste jaar hier.  Met een lachje hier en daar zorgt ze mee voor een 
jaar vol plezier!!  
 
 
Marte aka Moris: Onze derde leiding is er eentje die we kennen. Marte vond 
jullie zoo leuk , dat ze dit jaar terug bij de welpen staat! Ook dit jaar kijkt ze uit 
naar een vreugdevol scoutsjaar en zal ze elke zondag vol enthousiasme jullie 
verwelkomen! 
 
 
Kris aka Christ: Na 3 jaar leiding te geven aan de jv’s, is deze stoere leider 
toch wel nieuwsgierig wat voor een leuke tak de Welpen wel niet zijn! Dit jaar 
staat hij paraat om de leukste activiteiten met jullie te spelen!  
 
 
Marte aka Marre: Wooow , nog een Marte!! Ook deze leuke leidster komt van 
een buitentak en is heel benieuwd naar jullie lieve snoetjes. Dit jaar zorgt ze 
voor extra veel plezier!  
 
 
Indu aka Udni : Last but not least, deze jongedame wil haar kapoentjes niet 
missen en komt daarom mee over. De rest van de welpen wilt ze heeeel graag 
leren kennen en daarom staat zij met grote verheuging dit jaar voor jullie!  
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1 september 
 
Allemaal   nieuwe  gezichten!  Jullie  kennen  onze  namen  natuurlijk  al, 
maar wat zijn jullie namen? Om dat te weten te komen, gaan we vandaag 
kennismakings spelletjes spelen. 
 
8 september 
 
Op de scouts  spelletjes  spelen is super leuk, maar nog veel 
leuker met jouw vriendjes erbij! Vandaag mag je 1, 2 of  
gewoon al je vriendjes en vriendinnetjes meepakken naar de 
scouts want we doen een heuse  vriendjes- en vriendinnet-
jesvergadering! Dan weten zij ook hoe plezant de scouts is! 
 
15 september 
 
Maak je maar klaar voor een namiddag puur spel plezier! Spelen we 
samen of alleen…? Vandaag spelen we één tegen allen, allen tegen 
één!  
 
22 september 
 
Ai, ai er zijn problemen in de jungle! Deze vergadering hebben we alle 
avontuurlijke welpen nodig die het grote jungle spel kunnen spelen om 
alle problemen op te lossen!  
 
 
28 september  
 
SCOUTING-LEKKER-DOEN  
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 ook inschrijven voor het 
nieuwe scoutsjaar ☺ 
 
29 september 
 
Vandaag is het GEEN scouts "#$ "#$ Maarrrr geen getreur,, want volgende 
week staat er weer een  mega coole activiteit voor de boeg!  
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6 oktober  
 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neee dat is het niet , het zijn de 
nieuwe welpkes die overkomen hoeraaaa!!!!  
OPGELET: vandaag hebben we scouts van 10u- 17u ! 
Wat neem je mee: 

ü Eetgerief  (mmh de kookouders hebben weer iets lekkers voor 
jullie gemaakt) 

ü Reserve kleren voor de welpen die over gaan 
ü Je goed humeur!  

 
TIP voor de ouders: leg een oude handdoek of vuilzak in de auto als je stinkpaté 
komt halen ;) 
 

13 oktober 
Nu we met zen allen compleet zijn, gaan we vandaag het Welpen welkomstspel 
spelen! Zie maar dat je er bij bent, hoe meer zielen , hoe meer vreugde!  

20 oktober 
Vandaag is er een spectakel te zien , namelijk het grote WELPEN GOT 
TALENT show. Wij als leiding zijn heel benieuwd wat voor talent dat in elk van 
jullie verschuilt ! Wees paraat om het beste uit jezelf te halen !   

27 oktober 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts want de leiding is zelf op weekend 
L volgende week zullen we er wel weer zijn! 

 
 
Zo, dat was het dan weer! De eerste twee maanden zijn voorbijgevlogen, 
maar geen getreur, want in november zijn we er weer! 
Wij kijken al uit naar het volgende skoeteke, hopelijk jullie ook!  
 
Groetjes, 
 

Jullie leiding XXX 


