
Maandplanning welpen september-oktober 

Beste Welpen en Ouders! 

Alle activiteiten zullen doorgaan op zondag van 13u30 tot 16u30, als dit niet het geval is, zal 

dit duidelijk vermeld staan op de maandplanning! 

Zondag 26/09/2021 

Deze week is het eindelijk zo ver voor onze aller eerste vergadering van het scoutsjaar. De 

vergadering vindt plaats aan de scoutslokalen van half 2 tot half 5. Kom zeker af om te 

ontdekken wie de nieuwe leiding is. We beginnen eerst met wat kennismakingsspelletjes en 

daarna trekken we de bossen in voor ons eerst bosspel van het jaar. 

Inschrijven is mogelijk op de scouts tijdens deze en de volgende vergadering. 

Zondag 03/10/2021 

Bij de scouts leer je al snel je plan trekken, vandaag kan je dan ook je scoutingvaardigheden 

nog eens goed bijschaven. Trek stevige wandelschoenen aan en ga mee op zoektocht van 

13u30 tot 16u30.  

Vandaag is ook de laatste vergadering waarop je kan inschrijven op de scouts. 

Zondag 10/10/2021 

Deze week vergaderen we opnieuw van half 2 tot half 5 op de scouts. Tijdens deze 

vergadering leiden we de welpen op tot echte soldaten. Verkleed jullie allemaal in heuse 

soldaten, sergeanten, majoren, … en kom in het leger van scouts Lille! 

Zondag 17/10/2021 

Dit weekend is het geen scouts want de leiding is op planningsweekend, om het komende 

scoutsjaar goed voor te bereiden. 

Vrijdag 22/10/2021 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging en mogen jullie allemaal met jullie scoutshemd 

naar school gaan. 

Zondag 24/10/2021 

Deze vergadering gaan we onze fietsen ombouwen tot motors. En de welpen omtoveren tot 

echte motorrijders. Allen paraat met de fiets aan de scouts van 13u30 tot 16u30. 

Zondag 31/10/2021 

Zijn jullie klaar om door de enge bossen van Lille te gaan griezelen? Het is namelijk 

Halloween. Neem allemaal jullie zaklamp mee en kom verkleed als griezel tegen 19h naar 

het lokaal. Om 21:30 is de vergadering gedaan en kunnen de ouders nog iets warm komen 

drinken. 



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

vergaderingen in zetten: “Welpen scouts Lille-Poederlee 2021-2022” 

https://www.facebook.com/groups/375087700913329/ 

 

Inschrijvingen: 

Om je kind dit scoutsjaar in te schrijven kan je dit online doen of tijdens de eerste 2 

vergaderingen op de scouts. 

Online inschrijvingen: 

STAP 1: (enkel voor nieuwe leden) Vul het formulier in op onze website onder Lid worden 

https://scoutslille.be/inschrijven 

STAP 2: Betaal het inschrijvingsgeld op onze website onder Administratie -> Lidgeld 

https://scoutslille.be/node/41 

STAP 3: Ga naar Groepsadministratie om je inschrijving en medische fiche in orde te 

brengen. Hoe je dit juist doet, hebben we in een uitgebreide handleiding gezet op onze 

website onder Administratie -> Medische fiche https://scoutslille.be/node/41 

  

Een stevige linker, de welpenleiding 

Takleider: Wout Willemsen (Akela) 0468/219154 wout.willemsen02@gmail.com 

Kassier: Wouter Mols (Bagheera) 0468/225222  
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