
Maandplanning welpen Oktober  

Beste Welp & Ouder! 

Alle activiteiten zullen doorgaan op zondag van 13u30 tot 16u30, indien dit niet het geval is, zal dit 
duidelijk vermeld staan bij de activiteit! 

Zaterdag 2 november: 

Zijn jullie klaar om door de enge bossen van Lille te gaan griezelen? Het is namelijk Halloween. Neem 
allemaal jullie zaklamp mee en zorg er voor dat je om 19 uur aan het lokaal bent. Om 22 uur mag u 
onze welp terug mee naar huis nemen.  

Zondag  10 november: 

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering. Tot volgende week!   

Zondag 17 november 

De derde wereldoorlog is uitgebroken in de scouts van Lille tussen de nesten.  Zijn jullie klaar om 
jullie nest te verdedigen? We starten met een nestenverdeling. Na de strijd zullen we zien welk het 
sterkste nest is…  

Zondag 24 november: 

Vandaag gaan we zwemmen in het Netenpark! Zorg er voor dat je allemaal een spannende 
zwembroek meeneemt zodat we zeker allemaal in het zwembad mogen. We spreken om 13.30 uur af 
bij de ingang van het netenpark. De ouders mogen hun welp komen halen om 16:30 uur. 

Belangrijke data: 

- 28-29-01/02/2020 : Groepsweekend  
- 28/03/2020: 11e Grote Padvindersquiz 
- 29/03/2020: Paaseierenverkoop 
- 25/04/2020: Welpenweekend 
- 3-10/07/2020: Welpenkamp 
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Hoe het perfecte Scoutsuniform  van scouts Lille 
eruit ziet: 
 
Vanaf de welpen moet je een hemd en een das hebben. Deze kan je kopen in elke scoutswinkel (de 
hopper), of in de Trapper in Herentals, Liersesteenweg 124, tel: 014 21 17 83. 
Vele schildjes kan je daar ook kopen, maar schildjes zoals het groepslint kan je (zoals alle andere) 
kopen bij de leiding. 
 

1. Het groepslint “St.Pieters – Lille, Scouts en gidsen Vlaanderen” 
2. Het takteken komt op de rechter mouw onder het groepslintje. Telkens als je bij een andere 

tak komt, moet je het teken van de vorige tak verwijderen en veranderen door het huidige 
a. Kapoenen: Gele Nar 
b. Welpen: Groene Vlieger 
c. Jong- Verkenners: Oranje Rugzak 
d. Verkenners: Blauwe Fiets 
e. Jins: Rode Voeten 
f. Leiding: Paarse Boom 

3. Het jaarteken komt telkens boven de rechterborstzak, de jaartekens van vorige jaren worden 
telkens verwijderd. 

4. Het schildje van “Scouts Lille” komt in het midden op de rechterborstzak 
5. Het purperen schildje komt op de linkermouw onder het schildje van Vlaanderen. Dit 

kenteken kan je enkel verkrijgen als je een internationaal kamp hebt meegedaan. Om de 5 
jaar gaan de JV’s en de VK’s naar het buitenland. De Jins gaan om de 2 jaar op buitenlands 
kamp. 

6. Het belofte teken: Als scouts neem je een belofte af bij de Welpen of JV’s. Het schildje dat je 
hier voor krijgt (de welp of de Franse lotus) komt hier te hangen. Dit krijg je van je leiding bij 
het afnemen van de belofte 

7. Nest lintje: hier komt het lintje van jouw nest, dit krijg je van je leiding 
9.  Het lintje van België komt op de linker borstzakklep 
10. Het schildje van Vlaanderen komt bovenaan de linkermouw 
11. De das van scouts Lille is verplicht aan te kopen, deze kan je kopen bij de leiding (zolang de 

voorraad strekt) of bij de Trapper in Herentals 
13. De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen vanonder op het hemd worden gehangen. 

 
 

 

 


