
Maandplanning welpen september-oktober  

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 25/09 

Hallo allemaal! Het nieuwe scoutsjaar kan weer van start gaan. We beginnen met 

enkele kennismakingsspelletjes zodat de welpen en leiding elkaar leren kennen. 

Daarna spelen we een zot bosspel. Afspraak aan de soutslokalen van half 2 tot half 5. 

Ook nieuwe welpen zijn welkom en de ouderejaars mogen hun vriendjes meenemen. 

Tot dan!   

Zondag 02/10/2020 

Dit weekend kruipen de welpen in de huid van echte soldaten! Deze activiteit doen 

we allemaal spelletjes,… die de welpen transformeren tot echte legermannen. De 

welpen mogen zich voor deze gelegenheid verkleden. Tot dan!   

Zondag 09/10/2020 

Dit weekend doen de welpen een knikkervergadering! We bouwen een gekke 

knikkerbaan en spelen verschillende spelletjes die alles te maken hebben met 

knikkers. De leiding heeft er al enorm veel zin in!  

Zondag 16/10 

De leiding gaat dit weekend de rest van het jaar plannen! Daarom geen scouts op 

16/10. Tot volgende week!  

Zondag 23/10 

De welpen doen deze week een motorvergadering. We toveren de welpen om tot 

echte bikers, ook de fietsen pimpen we tot gekke moto’s. Met de fiets komen is dus 

de boodschap. Tot dan!  

Zaterdag 29/10 

Dit jaar staat deze vergadering opnieuw in het teken van Halloween. De welpen 

mogen verkleed komen, vergeet ook geen zaklamp mee te nemen. Achteraf trakteren 

we de welpen en ouders nog op een lekkernij. De vergadering gaat door van 19h tot 

21h aan de scoutslokalen.  

 



Inschrijven kunnen de welpen na de vergadering doen op de scouts. Ook online 

inschrijvingen zijn mogelijk! Heb je nog een vraag over inschrijvingen of lidgeld? 

Aarzel dan niet om de leiding te contacteren.  

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 

 


