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Beste ouders, 
 
Over enkele weken is het alweer tijd voor een van de gezelligste activiteiten van het jaar: Het 
Welpenweekend. De belangrijkste informatie over deze uitdagende activiteit vindt u in deze 
brief. Mochten er na het lezen nog vragen zijn, dan kunnen deze natuurlijk altijd aan ons 
gesteld worden. 
 

Het Welpenweekend vindt plaats van 
vrijdag 1 tot en met zondag 3 april. Het 
weekend vormt de voorbereiding voor het 
zomerkamp in juli. Daarom zullen we in 
onze eigen vertrouwde blokhut verblijven. 
Het Welpenweekend is een gezamenlijke 
activiteit. Dit houdt in dat zowel de welpen 
van de ochtend- als de middaggroep 
aanwezig zullen zijn. Hetzelfde geldt voor 
de eigen leiding. 
 

 Verschillende binnen- én buitenspelen. 
 Een themaverhaal als rode draad.  
 Gezamenlijk eten en slapen. 
 

 Aanvang: 1 april om 19:00 uur. 
 Einde: 3 april om 12:00 uur. 
 Kosten zijn bij de contributie inbegrepen. 
 We verwachten alle welpen. 
 Lever de weekendverklaring op tijd in 

(vóór 20 maart). 
 
 
 

 

Het is de bedoeling dat de welpen tijdens 
het weekend zelf een luchtbed of 
slaapmatje 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 velours bekleding gaan 
meestal snel kapot.  
 

Bijgaande treft u de weekendverklaring 
aan. Deze dient vóór 20 maart ondertekend 
ingeleverd te worden bij de leiding of op de 
Esdoorns 22. Denk bij het invullen aan het 
volgende: 
 
 Gebruikt uw kind medicijnen? Geef dan 

duidelijk aan welke dit zijn en hoe en 
wanneer deze medicijnen ingenomen 
dienen te worden. U kunt de medicijnen 
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 
zindelijk zijn, geef dan aan hoe wij hier 
zo goed mogelijk mee om kunnen gaan 
(bijvoorbeeld ’s nachts laten plassen). 
Een extra slaapzak of luchtbed kan in 
sommige gevallen erg handig zijn. 
 

 Zijn er tot slot nog andere zaken waar 
wij rekening mee moeten houden – 
denk daarbij aan heimwee – dan horen 
wij dat natuurlijk graag.  

 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
De Welpenleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19-03-16 Potgrondactie (ochtend en middag) 
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t/m 
03-04-16 

Welpenweekend 

30-04-16 
Meivakantie 
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16-07-16 Geen club i.v.m. afsluiting 
17-07-16 Afsluiting scoutingseizoen 
24-07-16 
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Welpenkamp 

  

 


