
Leiding
Marianne Schimmel, 

Suzanne de Koning, Dorien Kolen, 
Maarten van Berg, Floor van Donzel

Leden
Imke, Jobke, Guus, Marlon, Stacey, Dylan, Guusje, Mexx, Zoë,

Jurre, Nigel, Lotte, Lotte, Wout

Niet op de foto:
Lucas, Rens, Nynthe, Niki, Joos
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De Welpen Vrijdag de allerleukste Welpengroep is?

De Welpen Vrijdag uit maar liefst 19 leden en 5 
leiding bestaat?

We dit jaar voor het eerst meer meisjes dan 
jongens bij de Welpen Vrijdag hebben?

Dat alle welpen hele lekker pannenkoeken kunnen 
bakken?

De Welpen Vrijdag konden genieten van de eerste 
sneeuw van 2017?

De meiden van de Welpen Vrijdag gewonnen 
hebben in het spel “De jongens tegen de meisjes”?

Interviews
Guus

Nynthe

Wist je dat...

Hallo, ik heet Nynthe en ben 10 jaar oud.

Ik zit nu anderhalf jaar bij scouting. 
Het allerleukste aan scouting 
was toen ik geïnstalleerd werd. 
Het mooiste vindt ik dat je 
bij scouting allemaal nieuwe 
vrienden maakt en het heel 
gezellig is. Daarom zou ik 

het ook heel leuk vinden als er meer nieuwe 
welpen bij komen zodat ik nog meer vrienden kan 
maken.

Net als Guus zou ik nog een keer graag een uitstapje 
maken met de Welpen. Ik vind alle leiding leuk en 
heb dus geen favoriete leiding.

Hoi, ik ben Imke en al 9 jaar oud.

Ik ben bij scouting begonnen aan het 
begin van het seizoen, maar het is zo 
leuk dat het pas als een paar weken 
aanvoelt. 
We doen bij scouting echt heeeeeel 
veeeeeel leuke dingen. Mijn favoriete 
programma was toen we gingen 
klimmen.
Ik zou nog wel echt heel graag een 
keer naar Hullie Speelboerderij gaan.
Mijn favoriete leidng is Marianne!

Hoi, ik ben Guus en ik ben 8 jaar. 

Ik heb eerst een half jaar bij de Welpen Zaterdag gezeten, 
maar omdat ik op zaterdag een 

andere sport doe ben ik naar de Welpen 
Vrijdag gegaan dit seizoen.
Het leukste aan scouting vindt ik het 
knopen en pionieren, maar ik vind 
eigenlijk alles wel leuk.
Het liefste zou ik nog wel een keer een 
uitstapje doen met scouting.
Mijn favoriete leiding is Marianne.
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Imke

Sneeuwpop bouwen

Guus

Imke

Nynthe

Schaatsen

Dammen

Pionieren


