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Beste ouders, 
 
Na een geweldig zomerkamp en een mooie vakantie zijn we weer gestart met een nieuw scou-
tingseizoen. In deze brief is alle belangrijke informatie over dit nieuwe seizoen te vinden. 
Mochten er ondanks deze brief nog vragen zijn, dan kunnen deze natuurlijk altijd aan ons 
gesteld worden.
 

Scouting Boekel is een gezellige vereniging 
met zo’n 150 leden. Deze leden zijn ver-
deeld over verschillende leeftijdsgroepen 
die speltakken worden genoemd. Eén van 
deze speltakken is de Welpen. De Welpen 
zijn stoere jongens en meiden van zeven tot 
en met tien jaar (groep vier tot en met zes). 
Samen met de figuren uit het bekende Jun-
gleboek, beleven de Welpen iedere week 
weer spannende avonturen; van survival-
len met Kaa de slang tot koken met Balou 
de beer.  

 

In het informatieboekje van Scouting Boe-
kel (dat u binnenkort zult ontvangen) staat 
vermeld hoe wij verzekerd zijn tijdens onze 
activiteiten. Daarnaast is in dit boekje uit-
gebreide informatie te vinden over de con-
tributie voor het huidige scoutingseizoen. 
Deze contributie zal in drie termijnen wor-
den geïnd en alle activiteiten zijn hierbij in-
begrepen. U hoeft tijdens het seizoen dus 
niets extra’s te betalen.  

 

Het leidingteam van de Welpen bestaat uit 
acht enthousiaste vrijwilligers. Zij staan ie-
dere zaterdag klaar om een spetterend pro-
gramma te verzorgen. Daarnaast steken zij 
door de weeks veel tijd in het voorbereiden 
van de verschillende activiteiten. Dit sei-
zoen zal het leidingteam van de Welpen er 
als volgt uitzien:  
 

Kevin van Dooren Benji van Wijchen 
Frederike v/d Tillaart Manon Marinussen 

Bart Verbakel Babet van Haandel 
Jarno van Outvorst Rens Marinussen 

 

Zowel de ochtend- als ook de middaggroep 
heeft een eigen contactpersoon. Bij deze 
persoon kunt u uw kind afmelden, mocht 
hij of zij verhinderd zijn. In verband met 
het voorbereiden van de programma’s, 
zouden wij u willen vragen om afmeldingen 
op tijd door te geven (in ieder geval vóór 
vrijdagavond). Ook met vragen kunt u te-
recht bij de contactpersonen. Daarnaast 
bent u voor aanvang en na afloop van de 
clubs van harte welkom om een praatje met 
ons te maken.  
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Frederike v/d Tillaart Benji van Wijchen 
06-20732919 06-30786187* 

* Bellen na 18:00 uur.  
 
Let op: wij ontvangen afmeldingen het liefst 
telefonisch of per sms. Wij zouden u willen 
vragen om niet af te melden door middel 
van een voicemailbericht.  

 

Tijdens het scoutingseizoen zullen we u re-
gelmatig van belangrijke informatie voor-
zien. Dit zal gebeuren door middel van ver-
schillende informatiebrieven en e-mails. 
Omdat wij de meeste informatie digitaal 
versturen, zouden wij u willen vragen ver-
anderingen wat betreft e-mailadres op tijd 
aan ons door te geven.  

 

Indien uw kind om een bepaalde reden ex-
tra aandacht nodig heeft, dan horen wij dit 
graag. Alleen op deze manier is het voor 
ons als leiding mogelijk om hier rekening 
mee te houden.  

 

Ook dit scoutingseizoen staan er weer tal 
van leuke en uitdagende activiteiten op het 
programma. Zo organiseren we een gezel-
lig kerstdiner in december en een speciale 
carnavalsclub in februari. In het voorjaar is 
het weer tijd voor ons jaarlijkse welpen-
weekend, waarna we het seizoen zullen af-
sluiten met een heus kamp dat elders in de 
regio zal plaatsvinden. Naast onze eigen ac-
tiviteiten organiseert ook de evenemen-
tencommissie van Scouting Boekel ver-
schillende evenementen. Hiertoe behoren 

onder andere de Scoutwalk en de pot-
grondactie, waarmee we geld ophalen voor 
de vereniging.  
 
In onderstaand overzicht zijn alle bijzon-
dere activiteiten van komend scoutingsei-
zoen opgenomen. Aanvullende informatie 
over deze activiteiten ontvangt u te zijner 
tijd.  
 

29-08-14 Opening scoutingseizoen 
11-10-14 Geen club i.v.m. Scoutwalk 
12-10-14 Scoutwalk 
18-10-14 Uniformen passen 
25-10-14 Herfstvakantie 
1-11-14 Installatie Welpen 
8-11-14 Film Scoutwalk 

20-12-14 Kerstdiner 
27-12-14 

Kerstvakantie 
3-01-15 

13-02-15 Carnavalsclub 
14-02-15 

Carnavalsvakantie 
21-02-15 
27-03-15 

t/m 
29-03-15 

Welpenweekend 

21-03 -15 Potgrondactie 
2-05 -15 

Meivakantie 
9-05-15 

16-05-15 Geen club i.v.m. Hemelvaart 
11-07 -15 Geen club i.v.m. afsluiting 
12-07-15 Afsluiting scoutingseizoen 
19-07 -15 

t/m 
23-07-15 

Kamp 

  

Mochten er ondanks deze brief nog vragen 
zijn, dan kunnen deze natuurlijk altijd aan 
ons gesteld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Welpenleiding 
 


