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Dag liefste welpjes,  
Nog maar net bekomen van het onvergetelijke kamp en het nieuwe scoutsjaar staat al 
voor de deur, hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij! 
 
Bij een nieuw scoutsjaar hoort natuurlijk ook een nieuwe leidingsploeg, dit jaar bestaat 
deze enkel en alleen uit GIRLSPOWEEEER, we stellen ons eventjes voor! 
 

 
Marie:  
Na een jaar bij de givers te hebben gestaan kon 
ze jullie toch niet langer missen en beslist ze 
om terug naar de lieve welpen te komen! Elke 
zondag zal ze voor jullie klaar staan met haar 
grooote glimlach op haar gezicht 
 
 
 
 
 

 
Nina: 
Na zo een eerste geslaagde jaar leiding bij jullie 
kon ze geen afscheid nemen en koos ze nog eens 
voor bij de welpen te staan! 
Nu ze de welpen extra goed kent kan ze alleen 
maar nog leukere spelletjes maken dan ze al 
deed! 
 
 
 
 

 
Yasmine:  
Na eindelijk van al de takken geproeft te 
hebben is voor haar duidelijk geworden dat ze 
toch nog een extra jaar welpen wil geven!  
Met haar prachtig enthousiasme zal ze elke 
zondag de welpjes entertainen 
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Janne:  
Ook voor Janne is het duidelijk geworden dat 
ze de welpen toch niet langer dan een jaartje 
kan missen! Vol ideeën heeft ze super veel zin 
in een jaar enorm veel plezier! 
 
 
 
 
 
 

 
Marte: net zo als Nina was zij vorig jaar 
helemaal verkocht door jullie en blijft daarom 
nog een jaartje! 
Stiekem hoopt ze toch dat jullie haar volgend 
kamp ietsje mooier verven… 
 
 
 
 
 

 
Ziezo, dit is jullie leiding voor dit jaar en hier zijn dan ook de eerste activiteiten die ze voor 
jullie in petto hebben: 
 
 
6 september:  
We beginnen natuurlijk met de klassieker van het jaar: kennismakingsspelletjes! Op het 
einde van de vergadering kent elke welp de namen van al de rest!  
 
13 september:  
Laat ons met z’n allen hopen op warm weer want vandaag spelen we waterspelletjeeeees! 
 
19 september: PAS OP EEN ZATERDAG:  
Vandaag is het scouting lekker doen!!!! IEDEREEN is welkom uur om te ontdekken wat 
scouting is, iets lekker te eten, drinken, spelen... Kortom om u is goed te amuseren! 
Vergeet je op voorhand niet in te schrijven, de link vind je in het algemeen deel. 
 
20 september:  
Vandaag is het geen Scouts want de leiding is druuuuk bezig met de afbraak van gisteren.  
L 
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27 september: 
 
PAS OP: het is vandaag, VAN 12U TOT 17U 
Overgang!!! Vandaag zeggen we vaarwel aan onze oudste welpen  dat jv’s worden en 
worden de tweede jaars kapoentjes op de rooster gelegd om te kijken of zij klaar zijn om 
welpen te worden.  
 
Meenemen:  

- Eetgerief (de kookouders zorgen voor een lekker middagmaal) 
- Kleren die vuil mogen worden aandoen (zoals elke zondag) 
- Propere kleren + handdoek meenemen  

 
 
4 oktober:  
Wat staat er vandaag op planning? Alles op wieltjes? Jongens-meisjes? Kookvergadering?  
Wie zal het weten? Het is een VERRASSING!!!  
 
 
11 oktober:  
Neem allemaal je fiets, helm, fluohestje en je beste fiets-skills mee want vandaag is het de 
heuse super coole fiets vergadering!  
!! Wie geen helm aan heeft kan jammergenoeg niet mee fietsen !!  
 
18 oktober:  
Vandaag is het jammer maar helaas geen scouts, de leiding is op leidingsweekend L 
 
25 oktober:  
Ruwe spelen vandaag! Doe dus zeker vandaag kleren aan die vuil mogen worden! 
 
30 oktober tot 1 november:  
Welpenweekend!! Houd zeker dit weekend vrij voor een leuk welpenweekend om elkaar 
nog een beetje beter te leren kennen. Meer info volgt via mail.  
 


