
Dag lieve welpen, 
 

Het is weer tijd voor een nieuw, supercool, mega tof scoutsjaar! Een 
nieuw jaar betekent dat er weer een heleboel toffe activiteiten voor 

jullie klaar staan! 
 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leiding, deze zullen jullie leren 
kennen tijdens het ‘wie wordt je leidingsspel’. Ook gaan er jammer 

genoeg welpen over naar de JVG’s, maar gelukkig komen er ook nieuwe 
welpen bij! Dit zal gebeuren bij de jaarlijkse overgang. 

 
Verder gaan we de nesten verdelen en spelen we een één tegen allen. 

Ook gaan we naar jaarlijkse gewoonte ontdekken welke welpen de 
beste verkopers zijn tijdens de snoepverkoop. Tot slot mogen jullie de 

Jeroen Meus in jullie naar boven laten komen tijdens het koken en 
spelen we een Halloweenspel.   

  
Kortom, de eerste 2 maanden van het nieuwe scoutsjaar worden 

superleuk! Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook?  
Jullie mogen nog steeds vriendjes en vriendinnetjes meenemen om van 
die leuke scoutsmomenten te komen genieten, iedereen welkom!   

 
Misschien nog even herhalen na een lange vakantie: vergeet jullie 50 

cent, jullie uniform en natuurlijk jullie goed humeur niet, maar dat zal 
wel geen probleem zijn voor jullie   

 
Tot zondag! 

 
Een stevige linker, 

 
Van jullie onbekende, maar superleuke leiding   

( Tip: er zijn 4 Teletubbies, dus….) 
 

  



 
 

Zondag 
 4 september 

14u-17u 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Neen het is niet 1 januari, maar 
het begin van een nieuw scoutsjaar. We beginnen met een zotte 
activiteit. Wat dat juist zul je wel zien als je komt. Dus allemaal 
zeker komen.   

Zondag 
11 september 

14u-17u 

Spannendddd…..vandaag komen jullie eindelijk te weten wie 
jullie leiding wordt. Ook dit jaar is er nieuwe leiding bijgekomen 
en andere leiding gestopt. Wie, wat, hoe, wanneer en waar 
ontdekken jullie vandaag tijdens het grote wie is je leidingsspel. 
 

 
Zondag 

18 september 
13u-17u 

Vandaag is het tijd voor een jaarlijkse traditie: de overgang! Er 
gaan enkele welpen over, maar gelukkig komen er ook veel 
nieuwe bij. We verwachten jullie in kleren die vuil mogen worden 
om 13u. Vergeet ook zeker geen propere kleren en een handdoek 
mee te brengen! 
 

Zondag 
25 september 

/ 

Dit weekend zijn jullie favoriete leiding op educatief weekend. 
Dus het is geen scouts vandaag ohhh. Maar niet getreurd want 
volgende week zijn we er weer met meer scouts 

Zondag 
2 oktober 
14u-17u 

Rood, helpt in nood, geel…weet veel,… Voor sommige welpen zal 
dit bekend in de oren klinken voor anderen is dit iets nieuws. Wat 
Nesten verdeling.  

Zondag 
9 oktober 
14u-17u  

‘Eén tegen allen en allen tegen één!’ Met deze spreuk in het 
achterhoofd spelen we vandaag een super leuke één tegen allen. 

 
Zondag 

16 oktober 
14u-17u 

Vandaag gaan we wat geld in het laatje proberen te brengen, 
zodat we dit jaar nog veel toffe activiteiten kunnen doen. Jullie 
verkoop skills zullen op de proef worden gesteld tijdens onze 
jaarlijkse snoepverkoop. Zeker komen is de boodschap!  
 

Zondag 
23 oktober 

13u-17u 

Er is er een jarig, hoera, hoera, Maar wie? Daar komen jullie op 
de scouts pas achter. Zet jullie kookmutsen maar al op en zorg 
dat je kookkunsten al op gewarmd zijn want je zal ze nodig 
hebben want wij gaan speciaal voor deze persoon koken. 
Opgelet we begingen om 13 uur. 

Zondag 
30 oktober 

14u-17u 

Omdat het weer bijna een jaar geleden is dat het Halloween was, 
vond de leiding dat het tijd werd om nog eens een mega griezelig 
Halloween spel te spelen. 
PS: Het is niet verboden om je te verkleden ;-) 


