
Maandplanning welpen november  

Alle activiteiten gaan door van half 2 tot half 5 aan de scoutslokalen. Indien dat niet 

het geval is zal dat steeds vermeld staan op de maandplanningen.  

 

Zondag 6/11 

Sporten is gezond! Daarom staat deze vergadering helemaal in het teken van sport. 

We organiseren de welpenversie van de Olympische Spelen. De welpen kunnen zich 

uitleven tijdens verschillende disciplines. Welk team zal de overwinning behalen? 

Spannend! Tot dan! 

!Zondag 13/11 

Deze vergadering staat helemaal in het teken van snoep! De welpen maken deze 

vergadering snoepzakjes en spelen spelletjes die helemaal in het teken staat van 

lekkernijen. Tot dan 

Zaterdag/ zondag 19-20/11 

Joepie! Het is weer tijd voor ons jaarlijkse kapoenen-welpenweekend. De welpen 

worden verwacht aan de lokalen van de chiromeisjes in Gierle (Brulens 37, Gierle) om 

13:30h. Het weekend eindigt om 12:00h, dan mogen de welpen opnieuw worden 

opgehaald aan de lokalen in Gierle. Meer info vind je terug onderaan deze 

maandplanning of op de brief over het weekend.  

Zondag 27/11  

Deze zondag gaan we de welpen teleporteren naar een heel andere periode. We 

gaan terug naar de tijd van de dinosaurussen, grotten en oermensen. We doen een 

groot prehistoriespel! De leiding heeft er alvast heel veel zin in, jullie ook?     

 

Belangrijke data: 

- 21 oktober: dag van de jeugdbeweging. welpen mogen in uniform naar school! 

- Welpenkamp: 3-10 juli 

 

We hebben dit jaar een facebookgroep waar we foto’s, video’s en extra info over de 

vergaderingen in zetten: “Welpen Lille-Poederlee 2022-2023”  

https://www.facebook.com/groups/770523903998764 

 



Een stevige linker, de welpenleiding 

Takleider:  Klaas Taeymans, tel. 0477641630, email Klaas.taeymans@gmail.com 

 

Informatie weekend:  

Hallo allemaal! Het is weer tijd voor ons jaarlijke kapoenen- welpenweekend. Het 

weekend van 19 en 20 november trekken we naar de lokalen van de chiromeisjes van 

Gierle (Brulens 37). De welpen mogen worden afgezet worden aan de chirolokalen 

om 13:30h en opnieuw worden opgehaald op dezelfde locatie, zondag om 12:00h. Je 

kan je welp inschrijven door  €13 over te schrijven naar BE31751207785255 en de 

naam van je welp te vermelden.  

Wat moeten de welpen meenemen?  

- Uniform 

- Slaapzak 

- Kussen  

- Matje/ luchtmatras/ veldbed 

- Knuffel 

- Pyama  

- T-Shirt 

- Onderbroek 

- Sokken 

- Trui  

- Regenjas (indien regen voorspeld) 

- Beker 

- Bestek 

- Gamel/ plastic bord  

- Tandenborstel 

- Tandpasta  

Wij hebben er alvast heel veel zin in! Indien je nog met vragen zit, aarzel niet om 

Klaas Taeymans te contacteren (takleider).  

Tel. 0477541630  

Messenger: Klaas Taeymans 

Email: klaas.taeymans@gmail.com 
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