
  



WELPEN 

Allerliefste welpjes en ouders,  

Huppakee! Het is alweer tijd voor een nieuw boekje. En wat voor een! Er staan tal van 

leuke activiteiten op de planning die je zeker niet mag missen. Zoals “de slimste welp ter 

wereld”, onwaarschijnlijk plezante spellekes, en nog veel meer. Als je toch een keer niet 

kan komen, heeft de leiding hier graag weet van. Dit kan door een mailtje of een sms te 

sturen naar een van de leiding.  

Een stevige linker, 	

De welpenleiding 	

 

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren:  

 
Akela      Baloe     Bagheera 
Jo Venneman    Elias De Saegher    Alec Van Herwegen 

Karel Coggestraat 65   Vredestraat 104   Ten Dorpelei 41 
2600 Berchem    2600 Berchem   2640 Mortsel 
jvenneman@icloud.be   0493/60 84 77   0468/15 33 98 
0491/74 75 53  
 
(Algemeen e-mailadres van de welpenleiding: welpen@den22.be) 
 
 



8/4 Spelvergadering + CAFEKE  
Een nieuw boekje anders inzetten dan met een spelvergadering 
zou wel heel raar zijn! We zouden het zelfs een mop kunnen 
noemen. We verwachten jullie op de gewone uren aan ons 
lokaaltje. Meteen na de vergadering openen we ons cafeke voor 
een gezellige babbel met de medeouders en leiding.   
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u – 17u (cafeke vanaf 17u)  
Meebrengen? Piekfijn uniform, speluniform 
 
 
12-16/4 Groepsweekend 
Het is weer zover! Het is paasvakantie en dat wil natuurlijk zeggen dat we er nog eens met z’n 
allen op uit trekken! Voor de nieuwe welpjes onder ons die nog niet helemaal mee zijn met de 
traditie, we gaan op groepsweekend! Meer info zal snel volgen in een apart boekje, maar noteer 
de data alvast in de agenda.  
 
22/4 Brunch 

 
Omdat we vorige week zo genoten 
hebben van het samen met jullie opstaan 
en ontbijten gaan we dat gewoon deze 
week nog eens overdoen! Het opstaan 
mag je thuis al doen waarop jullie allemaal 
in pyjama naar het lokaal mogen komen 
voor een heerlijke brunch! Wie weet zijn 
de toffe foeriers van op groepsweekend 
weer van de partij om dit feestmaal voor 
jullie klaar te maken. 
 

Locatie: Het lokaal 
Uren: 8u30 -11u00 
Meebrengen? Pyjama, 4 eurootjes 
 
29/4 Spelvergadering 
Na een heerlijke brunch vorige week gaan we alle overtollige kilo’s eraf sporten door ons 
helemaal te geven tijdens de leukste spelletjes van Den 22.  We verwachten jullie allen in piekfijn 
uniform op de gewone uren. Tot dan!  
 
Locatie: Het lokaal  
Uren: 14u30-17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 



 
5-6/5 Dassenweekend + CAR WASH 
Deze week is het een speciale vergadering. Enerzijds is het dassenweekend van 5 op 6 april voor 
alle welpjes met das en anderzijds is het voor alle welpjes carwash op zaterdag 6 april! Meer info 
volgt nog voor het dassenweekend onder de vorm van een mailtje of brief.  
 
Locatie: Het lokaal  
Uren: 11u-17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 
13/5 Quizvergadering “slimste welp ter wereld” 
Het scoutsjaar is zijn laatste rechte lijn weer ingegaan. Dit is natuurlijk een beetje jammer 
maar er zijn veel meer voordelen aan verbonden dan je zou denken! Dit wil zeggen dat 
het kamp dichter en dichter komt. Maar ook dat jullie al een heel jaar de wijsheden van 
de leiding tot jullie hebben kunnen opnemen. 
Het zou natuurlijk zonde zijn als we dit zouden 
laten passeren zonder dat jullie met al die 
kennis kunnen pronken. Daarom organiseren 
we een quiz speciaal voor jullie om de slimste 
welp ter wereld te vinden! Begin maar al 
totems en leeftijden van de leiding vanbuiten 
te leren. 
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 10u-12u30 
Meebrengen? Piekfijn uniform 
 
 
20/5 Spelvergadering + CAFEKE 
Vandaag vliegen we er nog eens goed in op 
ons geliefd grasveldje. Haal jullie spelkledij 
maar boven want vandaag gaan we ons nog 
eens goed amuseren met wat klassieke “Den 
22” spellekes! Als we helemaal uitgespeeld 
zijn, nodigen we onze ouders uit om samen 
een glaasje te komen drinken op ons cafeke.  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u30 – 17u (cafeke vanaf 17u) 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 



27/5 Spelvergadering 
Omdat we het vorige week zo spijtig vonden dat het al gedaan was met spelen, gaan we vandaag 
gewoon verder met alle klassiekers van den 22. We verwachten jullie op het normale uur in 
piekfijn uniform. Tot dan!  
 
Locatie: Ons geliefd lokaaltje 
Uren: 14u30 – 17u  
Meenemen? Piekfijn uniform, spelkledij   

 
 
3/6 Filmvergadering 
Cinema Den 22 opent weer zijn deuren en verwelkomt jullie 
allen voor een onvergetelijke avond. Vergeet geen film mee 
te nemen en 2 eurootjes voor de lekkere versnaperingen. Tot 
dan!  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 19u – 20u30 
Meenemen? Je lievelingsfilm en 2 eurootjes, gewone kledij  
 
 
 
 

 
10/6 Geen vergadering 
Vandaag is het helaas geen vergadering. We zien jullie graag volgende week terug!  
 
17/6 Gezelschapspellekes 
Haal die scrabble en cluedo maar van onder het 
stof, want vandaag we eens spelletjes spelen op 
een andere manier. Namelijk met een spelbord, 
pionnekes en dobbelstenen. Neem zeker jullie 
leukste gezelschapspellekes mee zodat we ons 
een hele avond kunnen amuseren.  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 19u-20u30 
Meebrengen? Gewone kledij 
 
 
 



24/6 Spelvergadering 
De gezelschapspellekes avond was zeer geslaagd, maar diep vanbinnen weten we allemaal dat 
er niets boven de klassieke 22 spellekes gaat! Vergeet geen speluniform want het zal er hard aan 
toe gaan! Tot dan!  
 
Locatie: Het lokaal  
Uren: 14u30-17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 
01/7 Spelvergadering + CAFEKE 
Amai de tijd is weer voorbijgevlogen… Deze vergadering 
is namelijk de laatste vergadering van het jaar L.  Maar dat 
wil ook zeggen dat het kamp wel heel dichtbij komt. We 
gaan ons nog een laatste keer amuseren op ons geliefd 
veldje voordat we eropuit trekken naar het verre Wallonië. 
Na de vergadering openen we ons cafeke nog een laatste 
keer om wat bij te praten. Jullie ouders zijn welkom vanaf 
17u! 
 
Locatie: Het lokaal  
Uren: 14u30-17u (cafeke vanaf 17u) 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 
 

  



Wist-ge-datjes 
	
	

 Dit alweer het laatste boekje van het jaar is 

 Wij dit zeer spijtig vinden 

 Wij jullie erg gaan missen na het kamp 

 Wij hopen jullie ook 

 Maar eerst is er natuurlijk nog het kamp 

 Het een topeditie zal worden 

 Er tal van leuke activiteiten op de planning staan 

 Dit nog een grote verrassing is  

 Als we het al zouden zeggen het geen verrassing meer was 

 Wij wel van verrassingen houden 

 Wij hopen jullie ook 

 Het kampthema al bekend is  

 Maar om dezelfde reden nog niet gaan meedelen 

 Onze inspiratie bijna op is  

 De pagina nog niet vol is  

 Wij dus nog even moeten denken 

 Wij onze hersens aan het pijnigen zijn op deze mooie dag  

 Wij heel veel voor jullie over hebben 

 We nu toch bijna gaan moeten afronden 

 De volgende regel er niet mocht aan ontbreken 

 De leiding de beste is 


