
WE L P E N

Zondag  20 september 
Dag lieve Welpen! Hebben jullie ook super mega veel zin in het nieuwe scoutsjaar zoals jullie nieuwe
leiding? Dan verwachten wij jullie om 13u45 aan het station van Groenendaal voor het spannende
overgangsspel! Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug komen halen aan de Joengele, en weten jullie
jullie nieuwe leiding! Tot snel xoxo

Zaterdag 26 september 
Dit weekend is het geen scouts want er is een 1 2 3 4 5 6 7-ling geboren bij de poes van tante Loes.
Exact op dezelfde dag als  PELOUSE DOUCE !!! Vanaf 14u00 kan je met je mama, papa, broer en zus
komen genieten van een lekker frisdrankje in het park van Hoeilaart. Hiervoor moet je je inschrijven in
bubbels. Meer informatie hierover vind je in het voorwoord en op het facebook-evenement: 
 https://www.facebook.com/events/3196715060408016 

♫ De eerste was een cola, de tweede was een fanta. De derde was een sprite en de vierde was een ice
tea. De vijfde was een fruitsap en de zesde 7up. En de zevende was een water want de frisdrank die
was op ♫
→ Het is belangrijk dat jullie dit liedje vanbuiten kennen.

Zondag 4 oktober 
Vandaag gaat het nieuwe scoutsjaar officieel van start! Joehoee!! Als jullie evenveel zin hebben in dit
megasuperduper leuke jaar met de leukste leiding, dan mogen jullie van 11u00 tot 12u30 naar het park
komen. Om de bubbels zo goed mogelijk te behouden, worden jullie verwacht in het park aan de kant
van de post. Tot dan liefste welpjes!



Zondag 11 oktober
“Hallo, mijn naam is Joda. Ik ben 9 jaar. Mijn hobby's zijn scouts en paardrijden blablablabla” Jaja jullie
kennen het wel. Kennismaking met de klas zoals op de eerste schooldag. Gelukkig gaat dit er bij de
scouts toch een tikkeltje anders aan toe, want wij doen dat in den bos!!!! Kom dus zeker om 13u45 naar
de parking aan de zijkant van de Joengele. Doe zeker gepaste kledij aan, niet je allermooiste broek en
pul want die zouden wel eens kunnen vuil worden 😁.Tegen 17u herkennen jullie gegarandeerd elke
welp en leiding met de OGEN DICHT op basis van ieders unieke energie. 

Zondag 18 oktober 
Dag lieve VRIENDEN, vandaag gaan we ons super hard amuseren in het park. Wie graag kampen
bouwt, vlotten maakt, vuur maakt en super vuil wordt moet zeker afkomen naar het park voor het
gemeentehuis om 13u45 en mag om 17u terug naar huis (ook ophalen in het park.)  XOXO 

Zondag 25 oktober
 Plopperdeplopperdeplop, de maand zit er weer op. 
Jullie weten dat dit traditiegetrouw, betekent dat het geen scouts is voor jou(w).
De leiding is namelijk op geheime missie, om de wereld te redden van alle agressie.
Als jullie ons te hard missen, kan je al naar onze volgende supertoffe activiteiten gissen.
Wij zien jullie volgende maand weer, en dan lopen we gegarandeerd heen en weer. 
Groetjes van jullie mysterieuze leiding,


