
 

 

 

WELPEN 
Zondag 2 januari  
 
Hey hey lieve welpjes, vandaag spijtig genoeg geen scouts de leiding is namelijk heel druk bezig met 
ons onderzoek naar de beste nieuwe sjorring-techniek. Zodat we dit jaar het grootste scoutsdorp 
ooit kunnen maken! 
 
Zondag 9 januari  
 
Dag lieve welpjes, missen jullie ons al? Wij wel hoor. En we gaan jullie nog langer moeten missen. 
Want de leiding is druk bezig met het beklimmen van de mount everest. Daarom helaas weer geen 

scouts         . Tot volgende week       . 
 
Zaterdag 15 januari  
 
Jongens haal jullie chiqueste kostuum maar uit de kast, meisjes steel de hakken van jullie mama 
want vanavond gaan we niets minder doen dan….. CASINO AVOND! Het enigste wat jullie moeten 
meenemen is jullie geluk want dat zal je zeker nodig hebben voor de casino spelen. Jullie worden 
verwacht om 19u aan de Joengele en om 21u mogen jullie naar huis gaan met hopelijk een grote 
buit.  
 
Vrijdag 21 januari 
 
Hallowkidowki! Wat is er gezelliger op een koude winteravond dan samen een leuk filmpje te 
kijken?? Dat is waar, NIETS! Daarom is dat ook exact wat wij gaan doen. Jullie zijn allemaal welkom 
om 19u aan de Joengele en om 21u mogen jullie weer opgehaald worden. Iedereen mag 1 drankje 
en 1 versnapering meenemen voor tijdens de film. Tot dan! 
 
Vrijdag 28 januari  
 
Ik denk niet dat wij dit scoutsjaar al eens een kampvuurtje gemaakt 
hebben en samen scoutsliedjes gezongen hebben… en dat mag 
natuurlijk niet ontbreken! Drie keer raden wat wij gaan doen 
vanavond: een kampvuurmaken en scoutsliedjes zingen!!!! Joepie!!!! 
Afspraak aan de Joengele om 19u en om 21u mogen jullie weer 
opgehaald worden. 
 
Zondag 6 februari  
 



 

 

Vandaag brengen we wat leven in de brouwerij, de slagerij en de beenhouwerij! Kom dus allemaal 
maar uitgedost en uitgeslapen naar de Joengele om 13u45. We gaan ons amuseren, Robbie 
ambeteren, de chiro attaqueren en ons achteraf excuseren. Om 17u mogen jullie als echte 
brouwers, slagers en beenhouwers naar huis :)  
 
Zondag 13 februari  
 
Dag lieve vrienden, hopelijk zitten jullie nog in 
de wintersfeer want vandaag gaan wij 
……………… *tromgeroffel* ………………. 
SCHAATSEN!!!! We verwachten iedereen om 
13u aan de Joengele en we verwachten om 17u 
terug te zijn. Vergeet zeker geen warme kledij, 
dikke sokken, handschoenen, sjaal en muts 
want het is koud op de schaatsbaan. Als er 
ouders kunnen carpoolen naar de schaatsbaan 
en terug worden zij om 13u aan de joengele en 16u30 aan de schaatsbaan verwacht! 
 
Zondag 20 februari  
 
Dag, bonjour, hello, guten tag, ciao, hola,... We groeten jullie allemaal want we hebben geweldig 
goed nieuws. Namelijk morgen is het Robbie zijn verjaardag!! Daarom gaan we voor een groot 
spektakel zorgen zodat hij zijn 19de verjaardag niet rap zal vergeten. Dus wij verwachten iedereen 
om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen die mama en de papa jullie weer komen ophalen.  
Veel kusjes van jullie leiding!! 
 
Zondag 27 februari  
 
Lieve, liefste welpjes vandaag is er jammer genoeg geen scouts om de spijtige reden dat de 
welpenleiding Mario en Luigi moeten gaan helpen. We moeten prinses Peach bevrijden maar Peach 
wordt bewaakt door BOZE BOWSER. Wij doen ons uiterste best om de zware taak te volbrengen. Je 
kunt ons vandaag vinden in het spel “Mario Kart” of “Mario Bros” omstreeks 15u26. Tot dan! p.s. 
we doen dit omdat Torre verliefd is op Peach 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ani - Ringstaartmaki - Ekster - Oropendola - Coscoroba - Mondige Lama 


