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Onze nieuwbakken jins staan 
vandaag te popelen om iedereen

een fijne en gezellige 
barbecue aan te bieden.

Verdere informatie hierover volgt.

Na de geweldige barbecue volgt op zondag de
eveneens traditionele overgang. En ‘overgang’

mag je gerust letterlijk nemen. Benieuwd? Dan is
het om 14 uur aan het welpenhof te doen en om

17 uur komt er een nieuwigheid: het fotocafé, waar
je met een knabbeltje en een drankje foto’s van

het afgelopen kamp kan bekijken.

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Niet
iedereen kent ze, maar wat ik wel kan verklappen is
dat ze allemaal welpen zijn. Wie is wie? Vandaag is
de dag om het echt te weten te komen, van 14 uur

aan het welpenhof tot 17 uur aan het lokaal.

De goeie oude tijden komen terug.
Vandaag gaan we terug in

de tijd en zullen we eens zien hoe dicht we
in de buurt kunnen komen van de

scouts van weleer. Hemd in de broek? Dan
kunnen we om 14 uur aan het welpenhof
op avontuur vertrekken, we zullen om 17

uur terug zijn aan het lokaal.



06/10     13/10 

20/10 

Voor al jullie vragen, twijfels,

opmerkingen, ...

 

 Kookaburra: 0487 16 46 07
        Secretarisvogel: 0471 21 49 32

Jariboe: 0489 04 47 53      
Klipdas: 0484 82 87 95      
Fodi: 0488 60 88 54           
Stormvogel: 0468 53 20 45

 
Of mailen naar: welpen@katrom.be

 
 

Een wolfje volgt de oude wolf 
een wolfje is moedig 

en houdt het vol

De wet 

Omdat goed gereedschap het halve werk is vragen we nog om voor september
3 euro maandgeld mee te nemen.

Ondersteboven,
achterstevoren,
binnenstebuiten.
Jaja, vandaag zetten we het kot op
stelten en doen we de dingen eens
omgekeerd.
De meisjes versus de jongens, maar
dan omgekeerd. Kom zeker verkleed als
het andere geslacht. Afspraak om 14
uur aan het welpenhof en zal verrijkt
terug keren aan het lokaal om 17 uur.

Licht? Camera? Actie! 
Nu is het moment van roem en pracht en praal
aangebroken. Hollywood zal er van bibberen en de
grootste artiesten zullen verbleken bij het zien van de
kunsten van de enige echte welpen. 
Neem eigen attributen en kledij om te kunnen schitteren
op het scherm. 
De studio opent om 14 uur aan het welpenhof en het
filmen eindigt om 17 uur aan het lokaal, waar al de
laatste takweekendinschrijving zal doorgaan.

25/10 - 27/10 

TAKWEEKEND!!

 

Jammer maar helaas, vandaag is er geen
vergadering omwille van leidingsweekend. 


