Beste welpen, jullie nieuwe leiding is al helemaal klaar voor een spetterend welpen-scoutsjaar. Wij
verwachten jullie – ook helemaal klaar – op volgende momenten aan de lokalen.

15 - 16 september :

Overgangsweekend in De Pinte

Meer info te vinden op de brief van het weekend.
Zaterdag 22 september :

Startdag ‘STARTSCHOT’ !

14u – 17u

Vandaag is het de eerste vergadering van het scoutsjaar. Elke welp krijgt de kans zich te
bewijzen als échte scout, we houden grote toelatingsproeven om te kijken wie de beste
welpen van het land zijn! (wijzelf natuurlijk)
De vergadering vandaag is van 14u tot 17u, maar eigenlijk zijn jullie en hele dag welkom op
de grote opening van het scoutsjaar, STARTSCHOT genoemd! Samen met jullie ouders
kunnen jullie blijven eten in de veldkeuken van de scouts of spelen op onze grote
sjorspeeltuin!!
Zondag 30 september :

Grote varkensvergadering

14u – 17u

Knor oink, knor knor oink, wie van jullie is het vuilste varken? Doe alvast je vuilste kleren
aan, vandaag zou het wel eens een vettig modderboeltje kunnen worden!

Zondag 7 oktober :

Bouwvergadering

14u – 17u

De bouw van onze nieuwe lokalen is nu al even bezig, maar de metsers hebben onze hulp
hard nodig! Vergeet jullie (fiets)helm niet, wij brengen een bezoekje aan de werf en
metselen de muren van ons toekomstig lokaal gewoon zelf! Afspraak aan de lokalen.

Zondag 14 oktober :

Verkiezing welpenburgemeester

14u – 17u

Het moment waar wij (of toch zeker de politiekers) al enkele maanden naar uitkijken is
aangebroken: de gemeenteraadsverkiezingen! Schrijf je agendapunten al zeker op en bereid
je overwinningsspeech voor, want ook wij kiezen een officiële burgemeester van de welpen!

Zondag 21 oktober :

GEEN SCOUTS (leidingsweekend)

De leiding heeft na 4 vergaderingen bijna een burn-out, wij nemen dus even pauze en gaan
er een weekendje tussenuit! Geen scouts dus dit weekend.

26-28 oktober :

TAKWEEKEND

Van vrijdagavond tot zondagmiddag gaan wij op takweekend naar Zottegem! Meer info
krijgen jullie later!

Zondag 4 november :

Business-Boma-vergadering

14u – 17u

Business is business, mijn gedacht! Vandaag doen we gouden zaakjes! Als echte rijke
gangsters maken we vandaag ons rustige dorpje onveilig. Inwoners van Denderleeuw, houd
jullie vrouwen en dochters binnen, de welpen gaan op rooftocht!

Zaterdag 10 november :

11.11.11-actie

tijdstip wordt nog medegedeeld

Vandaag spelen wij voor het goede doel! We weten nog niet om hoe laat, maar deze
zaterdag staat in het teken van de actie van 11.11.11.! Meer info volgt.

Zondag 18 november :

Survival

14u – 17u (@bos Liedekerke)

Als echte scouts proberen wij vandaag te overleven op gevaarlijk en onbekend terrein. Haal
je beste survivaltechnieken boven voor een spetterend avontuur in het bos van Liedekerke!
We spreken af aan de hoofdingang van Liedekerke bos om 14u. Jullie ouders kunnen jullie
hier terug komen oppikken om 17u.

Stevige Linker,
De Welpenleiding
Baloe, Kaa, Akela, Bagheere en Raksha
Indien je niet kan komen naar een vergadering hoef je niet per se te verwittigen. Voor andere vragen
of opmerkingen kunnen jullie ouders voor of na elke vergadering bij de leiding terecht. Jullie kunnen
ook takleider Baloe contacteren via 0468 299 227 of via welpenleiding@scoutsdenderleeuw.be.

