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Jelle, Enya, Merijn, Esmée, Tijmen, Marianne, Joost & Esmée

Rens, Millie, Hidde, Ravi, Bram, Thom, Ellenoor, 
Benjamin, Jonas, Jim, Catoo, Luus, Gwen, Raf, Sven, 

Dex, Tijn, Tijmen, Abel, Jasper, Oliver, Isabel, Ize, Mia, 
Koen, Noud & Ruben
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Het was weer zo ver, alle nieuwe welpen zijn weer 
geïnstalleerd. We hebben in voorgaande programma’s al 
geoefend met de installatie-eisen, maar dit moesten de 
welpen eerst nog laten zien door middel van een 
escaperoom! Zo konden ze met elke opdracht een 
edelsteen verdienen waarmee ze uiteindelijk de deur 
hebben kunnen openen. Zo waren ze gelukkig op tijd om 
geïnstalleerd te worden. 

Ik beloof mijn best te 
doen een goede welp te 

zijn: 

Niet alleen nieuwe 
welpen moesten 
geïnstalleerd worden, 
maar de nieuwe 
leiding was natuurlijk 
ook aan de beurt. En 
dit gebeurde natuurlijk 
door de welpen zelf!
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De welpen hebben pannenkoeken gebakken, maar 
daar moest natuurlijk wel even een wedstrijdje van 
gemaakt worden! Er waren vijf teams en de 
opdracht leek simpel, pannenkoeken bakken en zo 
veel mogelijk punten verzamelen. De leiding was 
jury en bijna alle pannenkoeken waren gelukt. Het 
tegendeel van ‘de eerste pannenkoek mislukt altijd’ 
is zeker bewezen! De overige pannenkoeken 
mochten ze lekker zelf opeten.

Om het moeilijker te maken kregen de teams 
opdrachten tussendoor, zoals een minuut stilstaan, 
of de bomen op het pad langs scouting tellen. En 
niet te missen als afsluiter, de afwas-estafette! 

De 
pannenkoekenbakwedstrijd
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Van een eitje word je blij! 

Van een eitje op je bord word je zeker blij, 
maar de welpen hebben er toch iets anders 
mee gedaan, het eierruilspel. En wat je 
allemaal niet voor een ei kan krijgen! 

We hebben een aantal mooie dingen voor in 
de welpenkast, zoals een spelletje 
weerwolven en een pizzarette. De rest van 
de winst hebben ze zelf mee naar huis 
genomen. 

Zo maakt een eitje je nog veel blijer! 
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Op zaterdag 3 december zijn de pieten op bezoek 
geweest, want de sint had een groot probleem. Er 
waren dit jaar pieten te kort, en ze hadden tot op 
heden nog steeds niet genoeg! Kleine Piet en 
Smulpiet waren op pad gestuurd om nieuwe pieten te 
zoeken. De welpen wilden graag helpen, dus hebben 
ze een training gevolgd om hun pieten diploma te 
halen. En dat ging zo:

Het pietendiploma

Om een piet te zijn heb je namelijk verschillende skills 
nodig: je moet kunnen sluipen, pepernoten kunnen 
bakken, pakjes gooien en over daken kunnen 
klimmen. Vooral het sluipen en niet gepakt worden 
was erg lastig, want je kunt natuurlijk niets zien! Er zijn 
gelukkig geen ongelukjes gebeurd. Als afsluiting 
hebben we nog lekker wat gedronken en zijn de 
diploma’s uitgereikt. En de pieten hadden voor 
iedereen nog een verassing meegenomen! 
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Het pietendiploma

Op zaterdag 3 december zijn de pieten op 
bezoek geweest, want de sint had een groot 
probleem. Er waren dit jaar pieten te kort, en ze 
hadden tot op heden nog steeds niet genoeg! 
Kleine piet en Smulpiet waren op pad gestuurd 
om nieuwe pieten te zoeken. De welpen wilden 
graag helpen, dus hebben ze een training 
gevolgd om hun pieten diploma te halen. En dat 
ging zo:

Om een piet te zijn heb je 
namelijk verschillende skills 
nodig, je moet kunnen 
sluipen, pepernoten kunnen 
bakken, pakjes gooien en 
over daken kunnen klimmen. 
Vooral het sluipen en niet 
gepakt worden was erg 
lastig, want je kunt natuurlijk 
niets zien! Er zijn gelukkig 
geen ongelukjes gebeurd. 
Als afsluiting hebben we nog 
lekker wat gedronken en zijn 
de diploma’s uitgereikt, en 
de pieten hadden voor 
iedereen nog een verassing 
meegenomen! 
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