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Beste ouders, 
 
Na een supergave start van dit scoutingseizoen, is het over enkele weken 
alweer tijd voor één van de gezelligste activiteiten van het jaar: het wel-
penweekend. De belangrijkste informatie over deze uitdagende activiteit 
vindt u in deze brief. Mochten er na het lezen van deze brief nog vragen 
zijn, dan kunnen deze natuurlijk altijd aan ons gesteld worden.  
 

Het welpenweekend vindt plaats van vrij-
dag 13 tot en met zondag 15 maart. Omdat 
het weekend een voorbereiding vormt voor 
het zomerkamp in juli, zullen we verblijven 
in onze eigen vertrouwde blokhut. Om het 
weekend extra gezellig te maken, is het een 
gezamenlijke activiteit; alle welpen van de 
ochtend- en middaggroep gaan dus mee! 
Dit geldt natuurlijk ook voor de eigen lei-
ding.  
 

 Een themaverhaal als rode draad.  
 Verschillende binnen- én buitenspelen. 
 Gezamenlijk eten en slapen. 
 Extra (hulp)leiding aanwezig.  
 

 Aanvang: 13 maart om 19:00 uur. 
 Einde: 15 maart om 12:00 uur. 
 Kosten bij de contributie inbegrepen. 
 We gaan er vanuit dat iedereen meegaat 

op dit supergave weekend.  
 Lever de weekendverklaring op tijd in 

(vóór 28 februari). 
 

 

Het is de bedoeling dat de welpen tijdens 
het weekend zelf een luchtbed of slaap-
matje meenemen. Gaat u nog een luchtbed 
kopen? Dan zouden wij u willen vragen om 
geen tweepersoons variant aan te schaffen. 
Ook is het belangrijk dat het luchtbed van 
een goede kwaliteit is. De welbekende rode 
of blauwe luchtbedden met een zachte ve-
lours bekleding gaan meestal snel kapot.  
 
 

Bijgaande treft u de weekendverklaring 
aan. Deze dient vóór 28 februari volledig en 
ondertekend ingeleverd te worden bij de 
leiding of op de Esdoorns 22. Denk bij het 
invullen aan het volgende: 
 
 Als uw kind medicijnen gebruikt, geef 

dan duidelijk aan welke dit zijn en hoe 
en wanneer deze medicijnen ingeno-
men dienen te worden. U kunt de medi-
cijnen op de vrijdagavond van het 
weekend bij Frederike afgeven (graag 
alles bij elkaar in een bakje of tasje).  
 

.
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 Mocht uw zoon of dochter nog niet zin-
delijk zijn, geef dan aan hoe wij hier zo 
goed mogelijk mee om kunnen gaan 
(bijvoorbeeld ’s nachts laten plassen). 
Een extra slaapzak of matje is in som-
mige gevallen erg handig.  
 

 Zijn er tot slot andere zaken waar wij 
rekening mee moeten houden, zoals 
heimwee, dan horen wij dat natuurlijk 
graag.  

 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
De welpenleiding 
 
 
 
P.S.: we zijn nog op zoek naar een mooie, maar 
toch beschaafde hoeveelheid stookhout voor ons 
weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13-02-15 Carnavalsclub 
14-02-15 

Carnavalsvakantie 
21-02-15 
13-03-15 

t/m 
15-03-15 

Welpenweekend 

21-03 -15 Potgrondactie 
2-05 -15 

Meivakantie 
9-05-15 

16-05-15 Geen club i.v.m. Hemelvaart 
27-06-15 Informatiebijeenkomst kamp 
11-07 -15 Geen club i.v.m. afsluiting 
12-07-15 Afsluiting scoutingseizoen 
19-07 -15 

t/m 
23-07-15 

Welpenkamp 

  

 


