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Vrijdag 17 september tot zondag 19 september @denbos / overgangsweekend  

Het  is  eindelijk  zover: het  nieuwe  scoutsjaar  is  aangebroken! We  starten  het  jaar  met  

een  fantastisch  weekend.  Jullie  nieuwe leiding  kijkt  er  naar uit  om  jullie  te  leren  

kennen.  De  jaarlijkse tradities zijn dit jaar ook weer van de partij. Meer info over dit 

weekend volgt later via mail. 

 
 

Zondag 26 september 2021 @denbos van 14u tot 17u 

Het is de eerste echte scoutszondag van het nieuwe scoutsjaar!! 

Vandaag is het vriendjes en vriendinnetjes dag dus neem zeker al jullie 

vriendjes en vriendinnetjes mee naar de scouts. Vandaag leren we 

iedereen wat beter kennen en ontdekken we elkaars talenten. Wij 

hebben er zeker al zin in!  

 

 

 

Zondag 3 oktober 2021 @denbos van 14u tot 17u 

Trek maar allemaal jullie mooiste kleren aan want vandaag 

is het SKEFTSPEL!!!  

Ps: MOPJE, vuile kleren zullen nodig zijn        

 

 

 



Zondag 10 oktober 2021 @denbos van 14u tot 17u 

Bob de Bouwer 

Kunne we het maken? 

Bob de Bouwer 

Nou en of! 

Vandaag is iedereen BOB want wij gaan 

bouwen!  

 

Zondag 17 oktober 2021 @denbos van 14u tot 17u 

OHNEEEN!! Kapitein Zwartbaard heeft onze schatkist 

gestolen!! Om de schatkist terug te kunnen 

veroveren, moeten jullie allerlei opdrachtjes 

volbrengen. Komen jullie ons meehelpen met Kapitein 

Zwartbaard te verslaan en onze schatkist terug te 

veroveren? Er zit een leuke verrassing in de schatkist!! 

Hihihihi       

 

Vrijdag 22 oktober 2021 

Trek jullie uniform aan want vandaag is het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! 

Ps: dit is geen vergadering  

 

 

 

 

 

Zondag 24 oktober 2021 @denbos van 14u tot 17u 

GEEF 8, schijt in je broek met volle kracht! We 

toveren jullie vandaag om in een echte soldaat! Kom 

zeker langs en bewijs jullie zelf als een echte soldaat! 

Ps: kom allemaal in leger outfit! 

 

 



Vrijdag 29 oktober – 31 oktober herfstweekend 

@overmere 

BOEEEEEEEE! Dit  weekend vieren we Halloween. 

Komen  jullie naar ons bangelijk  leuk  weekend? 

Het  wordt fantastisch! Wij komen  alvast  in 

thema, hopelijk  jullie   ook?  De weekend brief  

wordt  spoedig doorgestuurd met meer 

informatie. Hopelijk tot dan! 

 

 

Een stevige scoutslinker, 

De welpenleiding, 

Wout, Lena, Nathan, Michiel en Marie 

 


