
Leiding
Jeroen, Sven, Floor en Cindy

Scouts
Luuk, Tom, Stijn, Timo B, Fenna, Olamide, Jeroen, 
Marijn, Sven, Lorenzo, Silas, Timo M, Arend, Ties, 

Lau, Vince, Martijn, Luca en Senna
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SPELTAK SPECIAL 

Oktober 2018  Welpen Dinsdag
.

Wist je dat... 

Eerste indruk van...

- De Welpen Dinsdag binnenkort 10 nieuwe welpen gaat installeren?
- De Welpen Dinsdag dit seizoen met 19 welpen en 4 leiding zijn gestart?
- De Welpen Dinsdag ieder jaar een heel gezellig ouder-kindweekend 

hebben?
- De Welpen Dinsdag als enige groep in de meivakantie op kamp gaan?
- De Welpen Dinsdag elk jaar een andere insigne kunnen verdienen?
- De Welpen Dinsdag kampvuur maken super leuk vinden?

Luca, 10 jaar: 
Ik vind het helemaal top bij de Welpen 
Dinsdag. Het leukste wat ik tot nu 
toe heb gedaan is de ovens maken. 
Ik zou graag nog willen leren hoe ik 
kampvuur moet maken. Ik heb heel 
veel zin in het ouder-kindweekend en 
het zomerkamp.

Stijn, 11 jaar: 
Ik vind het leuk bij de welpen. Het 
leukste vond ik het maken van de 
ovens. Ik zou graag nog een goed 
kampvuur willen maken. Daarnaast heb 
ik ook heel veel zin in het zomerkamp.

Timo B., 8 jaar: 
Ik vind het leuk om bij scouting te zijn. 
Ik vond het fijn dat ik meteen bij de 
welpen kwam. Het leukste vond ik de 
worstenbroodjes warm maken in de 
ovens. Ik kijk er naar uit om nog een 
keer een groot vuur te maken.
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Timo M, 7 jaar: 
Ik vind scouting heel leuk. Het touwtrekken en worstenbroodjes in de 
zelfgemaakte ovens bakken vind ik tot nu toe het leukste. Ik zou graag nog een 
keer in een boom willen klimmen en ik kijk het meeste uit naar het zomerkamp.

Arend, 10 jaar: 
Ik vind scouting heel leuk en je leert er veel van. Ik vind de groep heel gezellig. 
Ik zou graag nog met de hele groep leuke spellen willen doen. Ik heb veel 
nieuwe kinderen leren kennen. Ik kijk erg uit naar het ouder-kindweekend en het 
zomerkamp.

Ola, 7 jaar: 
Scouting is heel erg leuk. Ik vind het erg leuk om met de andere kinderen te 
spelen. Ik zou graag een keer een tent op willen zetten en in de tent slapen en ik 

heb heel veel zin in het zomerkamp.

Senna, 8 jaar:  
Ik vind scouting leuk. Het leukste wat ik tot 
nu toe heb gedaan is de ovens maken, het 
spijkerpoepen vond ik ook erg leuk. Ik vind 
het erg gezellig met de andere kinderen en 
ik kijk erg uit naar het zomerkamp.


