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        Maandbrief welpen: September & Oktober  
 

 

 

 18 september: 

 Zoals elk jaar is de eerste vergadering van het jaar OVERGANG! Hier kunnen jullie vaarwel zeggen  

 tegen jullie oude leiding en leren jullie jullie nieuwe leiding al wat beter kennen. We hopen dat ook dat 

 iedereen aanwezig kan zijn van 14u tot 18u30 aan de Zandbergen.  

 

 24 september: 

Jammer genoeg is het dik weekend saamdagen voor de leiding, hierdoor gaat de vergadering van 

vandaag niet doorgaan ☹ Maar niet getreurd. Volgend weekend word er eentje om nooit te vergeten.  
 

 1 oktober: 

WOEHOEEE, eerste vergadering met jullie nieuwe leiding. Speciaal voor jullie hebben we een Super 

leuk spel gemaakt om elkaar wat beter te leren kennen. Daarna zijn jullie ook welkom op ons 

eetfestijn om nog wat extra bij te babbelen. De vergadering gaat door van 14u tot 18u op ons lokaal. 

Verdere info voor het eetfestijn volgt nog.  

 

 

 8 oktober: 

Vorig weekend leerden we iedereen al een beetje beter kennen. Maar hoe leer je iemand beter 

kennen dan er kleine spelen mee te spelen? Niet dus. Hopelijk zijn jullie opnieuw ten volle aanwezig 

om er opnieuw een super toffe vergadering van te maken. We verwachten jullie allemaal van 14u tot 

18u30 op ons lokaal.  

 

 15 oktober: 

 Pffff… het is al midden oktober. Wat gaat de tijd snel als je je amuseert 😉  

Ook deze vergadering staan er kleine spelen op de planning. Wij hebben er alvast heel veel zin in, 

hopelijk jullie ook. Jullie zijn allen welkom van 14u tot 18u30 op ons lokaal. 

 

 22 oktober: 

Kleine spelen zijn leuk, maar het is nu eens tijd voor iets anders. Vandaag staat er een groot spel op 

op de planning. Zo kunnen jullie je nog eens volledig uitleven en al jullie energie kwijt van 14u tot 

18u30 op ons lokaal 

 

 28-29-30 oktober 

 Het weekend waar alle nestleiders en hulpnestleiders naar uitkijken is daar. PLAPL weekend!!! 

Jammer genoeg is dit een weekend enkel voor de (hulp)nestleiders. De rest krijgt van ons eens een 

rustig weekendje thuis. Verdere info over PLAPL-weekend volgt nog. 

  

 

 

Arend (Kaa):  +32 483 02 72 84 Kiboko (Baloe): +32 487 72 44 20 

Saluki (Akela):  +32 492 92 88 10 Tembo (Hathi):  +32 468 16 82 53 

Baviaan (Bagheera) :  +32 46827 88 22  
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