
  WELPEN 
NIEUWS 

 

 Welpen Scouting Nienoord 
 IBAN NL79 KNAB 0256 3742 36 

 
Werner Veldman (TL) 
06-43 84 78 07 

 welpen@scoutingnienoord.com 
    
 www.scoutingnienoord.com 

Beste Ouders/Verzorgers, 
 

Na een leuke eerste maand na het overvliegen en de installatie inmiddels achter de rug is het tijd voor de opkomst van 

de maand Oktober. Daarnaast valt ook het Najaarskamp in oktober. Je leest er alles over in deze nieuwe Welpen Nieuws. 

 

02/10 Spelletjes & Game opkomst 
Nu de herfst echt is begonnen is het wel eens tijd voor 

een knusse opkomst. Zaterdag 2 oktober hebben we 

voor het eerst in lange tijd weer eens een opkomst in 

het gebouw. Of je nu wat traditioneler bent en meer van 

bordspelletjes houdt of liever een ochtend gaat 

gamen het kan alle bij. We houden deze opkomst op 

zaterdag avond gezellig rond de houtkachel. We 

beginnen om 19:00 uur en om 21:00 uur kunt u, uw 

zoon of dochter weer op komen halen. 

09/10 Huttenbouw  
Een keer een opkomst binnen is 

natuurlijk wel lekker, maar elke 

week gaan we natuurlijk niet 

doen. Zaterdag 9 oktober 

gaan we ouderwets 

Huttenbouwen. Als de hutten 

klaar zijn kan iedereen in zijn 

eigen hut wat lekkers maken. 

 
Najaarskamp 
We zoeken het dit jaar lekker dicht bij huis we houden ons Najaarskamp rond ons eigen 

Clubgebouw. In de omgeving rond het clubgebouw is natuurlijk genoeg te doen. In 

tegenstelling tot het NPK of Zomerkamp slapen we met Najaarskamp sowieso altijd binnen. 

Het thema van het Najaarskamp is Halloween, we zorgen als leiding voor de aankleding 

van het gebouw, maar als uw zoon of dochter in Halloween thema wil komen moedigen we 

dat ook aan. We beginnen vrijdag 15 oktober om 19:00 uur en zondag 17 oktober 15:00 uur sluiten we weer 

af. Voor meer informatie en opgave gaat u naar: https://www.scoutingnienoord.com/welpen/najaarskamp. 

 

 

23/10 Geen opkomst (vakantie) 
Na het Najaarskamp kan iedereen goed bijkomen 

tijdens de Herfstvakantie. Vanwege deze vakantie is er 

dit weekend geen opkomst.

 

30/10 Stookopkomst  
Een echte scout houdt natuurlijk van fikkie stoken. Het 

is wel belangrijk dat, dat veilig gebeurd. Tijdens de 

opkomst van 30 oktober leren de welpen hoe je veilig 

om gaat met vuur. Welke type vuren je allemaal kan 

maken, wat je nodig hebt voor een vuurtje en daarnaast 

een lekker kampvuur hapje.  

 


