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JOEPIEEEE, het is weer september!! Dat wil naast school ook zeggen: EEN NIEUW SCOUTSJAAR 
MET DE LEUKSTE WELPEN       En een nieuw scoutsjaar wil daarnaast ook zeggen dat er weer een 
spiksplinsternieuwe welpenleidingsploeg voor jullie klaarstaat        Laten we in dit eerste skoeteke 
dus beginnen met ons voor te stellen.  

 

Pas maar op welpen voor de eerste leidingsvrouw, door haar zijn 
jullie niet meer de grappigste van de tak. Kaat heeft dit van jullie 
overgenomen. Zij is een hilarische, lollige leidster 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede leiding is ook weer een jong veulentje dat 
overal rondgallopeert en zo haar goede humeur 
verspreid. Julie kan niet wachten om met jullie spelletjes 
te spelen en samen veeeel te lachen en plezier te 
hebben. Laat die eerste vergaderingen dus maar zien wat 
voor een TOPleden jullie wel niet zijn voor deze 
TOPleiding! 
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Na het voorstellen van twee nieuwe leiding is het tijd om 
een oude bekende voor te stellen. Zij staat namelijk al voor 
het derde jaar op rij bij jullie lieve welpjes want kan deze 
leuke tak ab-so-luut niet missen. Marte zal dus ook dit jaar 
jullie voorzien van gezellige knuffels, babbels en 
lachpartijtjes. Hopelijk zijn jullie even hard klaar voor het 
nieuwe welpenjaar als zij!  

 

 

 

Wij hebben in deze beste welpen tak niet één maar twee 
Martes en dat voor dubbele fun!! Ook dit gezicht kennen 
jullie al laaang op de scouts, de plezierigste dat er is! 
Marte kon na de grote jv’s de welpen niet meer missen en 
komt daarom terug. Zij zal dit jaar voor entertainment tot 
en met zorgen, voor ieders wat wils!  

 

 

 

 

 

Nu we in de helft van het voorstellen zitten is het 
weer eens tijd voor een nieuwkomer. Het is deze 
keer niemand minder dan Axelle! Axelle komt net als 
Kaat en Julie over van de jins. Zij stond op de eerste 
rij om aan die schattige gezichtjes van de welpen 
leiding te geven. Bereid jullie dus voor op veel 
geknuffel maar ook vooral veel gelach en amusement 
met haar! 

 

 

 

  



 

Miek is de volgende in rij dat we graag aan jullie voorstellen. 
Zij is ook al laaang een bekend gezicht op de scouts. Zij is een 
scout in hart en nieren. Miek houdt net als Axelle van de 
schattige welpen maar deinst zeker niet terug voor wat 
stoerheid. Haal jullie stoere, vrolijke kant maar naar boven: zo 
worden jullie allemaal haar welpenpateekes!  

 

 

 

De volgende dame waarvoor de welpen op nummer 1 staan 
is Tess. Ook zij staat paraat om haar eerste jaar leiding te 
geven. Tess houdt van alles en iedereen, een groot hart dat 
overloopt van pret en blijdschap. Let maar op welpen want 
niet meedoen bestaat niet voor deze actieve en vrolijke bij!  

 

 

 

 

 

Yasmine is de àllerlaatste welpenleiding, ook zij is al bekend 
voor de meesten onder jullie. Na vorig jaar welp(enleiding) 
te zijn kon ze dit niet missen. Spelen, dollen en 
leidinggeven: zij doet alles met een lach. Het leven is te 
mooi om geen welp te zijn is haar motto!  

 

Zooo wat een knaller van een vrouwenleidingsploeg! Met 
ons achten staan wij voor jullie klaar om er samen een 
TOPJAAR van te maken          
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5 september 
Laten we het jaar starten met elkaar door en door te leren kennen! We spelen vandaag duuuusss: 
kenningsmakingsspelletjes.  

Waar: Scoutslokalen 
Uur: 14u – 17u 
Meenemen: Goed humeur 

 

12 september 

 
Velen onder jullie komen graag naar de scouts, net als de leiding! Vandaag laten we nog meer 
mensen van de scouts houden: neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee voor een 
reuzegroot, reuzeleuk, reuzescoutsige vriendinnetjes- en vriendjes vergadering!  
 
Waar: Scoutslokalen 
Uur: 14u-17u 
Meenemen: vriendje of vriendinnetje 

 

19 september 
Vandaag is het dag van de landbouw! Laten we deze sector in de bloemetjes, graantjes, maïsjes, 
patatjes, witloofjes, … zetten door grote boerenspelen uit te voeren! Boeren en boerinnen, de 
scoutsdag kan beginnen! 
 
Waar: Scoutslokalen 
Uur: 14u-17u 
Meenemen: boeren of boerinnekes outfit 



 
 
ZATERDAG 25 september 
Let op, dit is een zaterdag! Vandaag is het Scouting Lekker Doen, onze startdag met lekker eten, 
lekkere drankjes, leuke spelletjes, springkastelen, … Een heus feest wordt het. Op deze dag vinden 
ook de inschrijvingen van het scoutsjaar plaats, komen is dus de boodschap! 
 
Waar: zie algemeen deel 
Uur: zie algemeen deel 
Meenemen: Speelschoenen, goed humeur en een paar centjes        

 

3 oktober 

 
Vorige week is het scoutsjaar officieel gestart met jullie inschrijvingen. Vandaag is het dus tijd 
om van de 3de jaars welpen afscheid te nemen en de overgang van de (nu nog) kapoenen te 
laten plaatsvinden! Vuil worden en doorzetten als een echte welp zijn vandaag dé 
sleutelwoorden.  
 
Waar: Scoutslokalen 
Uur: 12u-17u 
Meenemen: iedereen/eetgerief. Enkel de overgangers/vuile kleren aandoen, propere kleren 
meenemen en een washandje en handdoek.  

 

10 oktober 
Altijd al gedroomd van een hanenkam, blauw haar, honderd vlechtjes, … Vandaag kan het 
àllemaal! Kom allemaal maar naar de kapper en nadien zijn jullie oogverblindend mooi met de 
coolste kapsels ter wereld!  
 
Waar: Scoutslokalen 
Uur: 14u-17u 
Meenemen: doorgekamde haren 

  



17 oktober 
Vandaag is het geeeeen scouts :’( De leiding is op leidingsweekend om volgende week er een 
éxtra lap op te kunnen geven!  
 
Waar: eigen tuin 
Uur: heel de dag 
Meenemen: zelfstandigheid zodat je mama en papa je alleen in de tuin kunnen laten spelen, zo 
hebben zij toch nog een rustige zondag        

 

24 oktober 
Scouts is stoer, en stoer dat zijn welpen, maar stoer zijn ook ruwe spelen en ruwe spelen worden 
nOg stoerder als deze met een handicap worden gespeeld. Jaaa vandaag spelen we 
gehandicapte ruwe spelen!  
 
Waar: Scoutslokalen 
Uur: 14u-17u 
Meenemen: je stoere zelf 

 

 

30 oktober 

 
Vandaag is het HALLOWEEEEN, ons favoriete welpenfeest!! We zijn allemaal verkleed in een 
griezelbeest... We gaan griezelen vanop de wijngaardberg tot op de scouts, zo weet heel 
Wezemaal wie de beste halloweenvierders zijn: de welpen!!  
 
Waar: afzetten aan de wijngaardberg en ophalen op de scoutslokalen 
Uur: 19u-21u 
Meenemen: halloweenoutfit en pillamp 



 

 

In afwachting op het nieuwe scoutsjaar hier een scoutsmascotte om helemaal in te kleuren, neem 
‘m mee en wij hangen deze op in ons welpenlokaal!  

 

 

 


