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Beste Ouders/Verzorgers, 
 

In deze editie van het welpen nieuws vindt u informatie over de laatste opkomsten tot aan de kerstvakantie.

 

05/11 Spooktocht 

Op vrijdag 5 november staat er van 19:00 uur tot 

21:00 uur een spannende Spooktocht op de planning. 

Tijdens deze avondopkomst gaan we een leuke route 

lopen, en worden we onderweg wellicht verrast door een 

aantal goedaardige spoken. We begrijpen dat voor 

sommige welpen dit best spannend kan zijn, maar dat 

is deels ook de bedoeling en daarnaast is de leiding 

altijd in de buurt. Denk tijdens deze tocht wederom aan 

een reflexievestje. 

 

13/11 Nestwedstrijden  

Nu iedereen is 

geinstalleerd in zijn of 

haar nieuwe  nest is het 

tijd voor de strijd tussen 

de verschillende nesten. Tijd voor de zogenaamde 

Nestwedstrijden. 

 

Welk nest is het behendigst, welke heeft de grootste 

algemene kennis en wie werkt er het beste samen en 

wie gaat er met de wisselbeker naar huis. 

 

TIP: Trek een kledingstuk in je nestkleur aan. 
 
 

 

20/11 Geen opkomst 
 

In het weekend van 20 november is de leiding zelf op 

kamp en is er voor de welpen helaas geen opkomst. 

 

27/11 Koken met Lowie  

De nieuwe welpenblouses zijn nog 

wat kaal en dus gaan we aan de slag 

met het behalen van een Kook 

insigne. 

 

Tijdens deze twee opkomsten gaat leiding Lowie ons 

laten zien hoe je een beetje primitief (boven het 

kampvuur) toch heerlijk recepten kan maken. Als 

iedereen beide opkomsten goed zijn best doet krijgt 

iedereen een insigne mee voor op hun uniform. 

 

04/12 Sinterklaas   

Zaterdag 4 december vieren we bij Nienoord 

Sinterklaas. We houden deze opkomst op een 

afwijkende tijd van 14:00 tot 16:00 tegelijk met de 

Scouts op het gebouw. We verwachten tijdens deze 

opkomst veel pepernoten, leuke cadeautjes en mogelijk 

nog hoog bezoek. 

 

Om de goedheiligman door deze lastige tijden te helpen 

vragen we u als ouder uw zoon of dochter op te geven 

en daarbij een bijdrage te leveren van 5 euro. 

https://www.scoutingnienoord.com/welpen/sinterklaas 
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11/12 Koken met Lowie  

Vervolg van de opkomst op 27 november. 

 

18/12 Kerstontbijt / / /  

Zaterdag 18 december sluiten we het seizoen af met 

ons inmiddels traditionele Kerstontbijt. Trek je 

kerstoutfit maar aan en eet je buik lekker rond. 

 

We vragen elke ouder iets lekkers te maken. Om uw 

zoon of dochter op te geven en door te geven wat u gaat 

maken gaat u naar:  

https://www.scoutingnienoord.com/welpen/rsvp/Kerstontbijt 

25/12, 01/01 geen opkomst (kerst) 

Zowel 25 december als 1 januari is er in verband 

met de kerstvakantie geen opkomst.  

 

Op zaterdag 8 januari zien we iedereen graag weer 

bij de eerste opkomst van het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

Altijd de meest actuele informatie over de opkomsten en eventuele kampen? Kijk dan op: 

https://www.scoutingnienoord.com/welpen/welkom-bij-de-welpen 

 

Groetjes  

De Welpenleiding 
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