
 

 

WELPEN 
 

 

 

 

Zondag 2 oktober  

Klaar voor de START(dag)? Vandaag gaan we officieel van start met het leukste jaar ooit. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie nog beter te leren kennen!  

Afspraak van 14u tot 15u30 in het park. 

 

Zondag 9 oktober 

HELOWWWW liefste welpjes!! Hopelijk zijn jullie vorige week goed gestart met de scouts! 

Om dit te testen gaan we vandaag van 13u45 tot 17u vlaamse kermis spelen bij de 

Joengele! Haal je massage en macramé skills dus maar boven :)) 

 

Zondag 16 oktober  

Tover allemaal jullie mooiste lach want vandaag is het stadsspel dag!!! Velen onder jullie 

kennen Hoeilaart wel al goed maar vandaag ontdekken we zijn dubbele bodem. Kom dus 

allemaal uitgedost naar de Joengele om 13u45 om een hechtere band te creëren met ons 

dorp. Om 17u mogen jullie weer mee met mams en paps om jullie ontdekkingen te 

vertellen. 

 

Zondag 23 oktober  

Vandaag gaan we racen, maar met wat? Wie zal het weten? We geen onze grenzen 

verleggen in bos en super mega grote stratego spelen. Doe misschien best wat kleren aan 

dat vuil mogen worden want je weet maar nooit wat je allemaal te wachten staat in het 

bos. We spreken zoals gewoonlijk af om 13u45-17u aan de Joengele. 

 

Zondag 30 oktober 

Dag monstertjes,  

Wij zitten met een eng probleem. Doordat er zoveel griezels rondlopen in ons intieme 

dorpje durft de leiding het huis niet uit. Terwijl wij ons verstoppen onder 100 donsdekens 

en kussens kunnen jullie het thuis misschien ook wat gezellig maken. Daarom is het 

jammer genoeg geen scouts vandaag :( 

Geestige groetjes van jullie leiding  

 

 

 

 



 

 

Zondag 6 november 

Liefste welpjes, hopelijk zijn jullie goed uitgerust want vandaag zullen jullie jezelf moeten 

bewijzen in het scouts-ladderspel! Jullie worden om 13u45 in de Joengele verwacht en 

om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren.  

 

Zondag 13 november 

Omdat het vandaag de 317e dag van het jaar is en het welgeteld nog 48 dagen is tot het 

einde van het jaar is dit het ideale moment om jullie scoutsskillz boven te halen. Vuur 

maken, sjorren, de belofte doen, kunnen jullie dat wel? Kom jullie bewijzen en wie weet 

zijn jullie dan wel echte welpen! 

Afspraak om 13u45 aan de Joengele en om 17u mogen jullie hier worden opgehaald. 

 

Zondag 20 november 

Koekeliekoe beste atleten, vandaag gaan jullie je uiterste best mogen doen op de 

Olympische spelen. Doe zeker u snelste schoenen aan die je hebt want je gaat nog nooit 

zo veel bewogen hebben als vandaag. we spreken zoals altijd af om 13u45 tot 17u aan 

de Joengele. vergeet ook jullie spieren niet op te warmen voor je vertrekt dan heb je al 

een voorsprong op de rest. 

Groetjessss 

 

Zondag 27 november 

Ween, ween!Het is de laatste zondag van de maand en van deze korrel. Daarom is het 
spijtig genoeg geen scouts!!! Maar wees niet getreurd er komen nog vele korrels en leuke 
zondagen jullie kant uit.  
 
Dikke zoenen 

Kookaburra - Serene Oropendola - Lijster - Ani - Goedmoedige Walrus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


