Welpen
Allerliefste welpen en ouders,
Het jaar is officieel van start gegaan! Ondertussen weten jullie jullie nieuwe leiding en hebben we al
allerlei leuke avonturen beleefd samen. Zo gingen we samen op takweekend, werden we
marine-biologen en gevolgd door een gekke drone die ons filmde. We zagen samen films, gingen
zwemmen, schaatsen en maakten de bossen onveilig met toffe bosspelen.
Ook dit boekje heeft de leiding weer vanalles gepland. We gaan dubbel zoveel plezier maken en
elkaar nog beter leren kennen. Ben je benieuwd wat er zoal gepland staat? Blader dan snel door dit
boekje en kom allemaal te weten!
Een belangrijk evenement dat de moeite waard is even in jullie agenda te noteren is de
Spaghettiavond. Deze vindt plaats op 10 maart. Meer informatie volgt nog!
Een stevige linker,
De welpenleiding
Mochten er nog vragen of gekke verlangens zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren:
Akela

Bagheera

Jo Venneman
Karel Coggestraat 65, 2600 Berchem
jvenneman@icloud.com
0491/74 75 53

Irene Borginon
Veldekens 6, 2600 Berchem
irene.borginon@gmail.com
0492/79 55 72

Algemeen e-mailadres van de welpenleiding: w
 elpen@den22.be

Za 6 jan - Spelvergadering
Door de kerstvakantie en al dat feestgevier heeft het gras op ons geliefd veldje
weer even kunnen bekomen van dat wekelijkse geravot. Hoog tijd dat daar
verandering in komt! We trekken onze spel schoenen aan en gaan ons nog is
naar hartenlust uitleven. We zien jullie graag komen op de gewone uren.

Uren: 14u30 tot 17u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen: piekfijn uniform en spelgerief
Za 13 jan - Filmvergadering
Omdat we ons de bedenking maakten dat er GIGANTISCH veel films zijn en VEEL te weinig tijd
om ze allemaal te zien en bla bla bla... met andere woorden elke seconde dat we geen film zien, is
verloren seconde. Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren vandaar dat we nogmaals
een heuse filmavond organiseren. Jullie mogen in vrijetijdskleren komen eventueel uitgerust met
een warm dekentje en twee eurootjes in de hand.
Uren:19u tot 21u
Locatie:Cinema “Den 22”
Meenemen:vrije tijdskledij, €2, eventueel film, dekentje,...
Za 20 jan - Brunch
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. En
omdat de leiding in zit met jullie gezondheid, kunnen
we geen enkel risico nemen en moeten we wel samen
ontbijten/brunchen. We zullen er persoonlijk op
toezien dat iedereen zijn maag gevuld wordt met
lekkers, in belang van jullie gezondheid uiteraard. Wij
voorzien een feestmaaltijd in de vorm van een heerlijk
ontbijtje. Jullie mogen voor deze ene keer in jullie
pyjama komen, vergeet jullie wel niet warm genoeg
aan te kleden. Voor dit allemaal te bekostigen vragen we 4 euro. Hopelijk tot dan en laat die
ochtendhumeurs maar thuis. :)
Uren:08u30 tot 11u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:pyjama, €4, eventueel knuffeltje (voorkeur voor krokodillen)

Za 27 jan - Interim
Vandaag krijgen we hoogstaand bezoek! De leidingstak wordt
namelijk tijdelijk uitgebreid door niemand minder dan de jins. Zij
kunnen niet wachten om leiding te worden en komen daarom al eens
meedoen en ons team versterken. Haal jullie liefste glimlachjes dus maar snel boven want wie weet
worden zij volgend jaar wel jullie leiding. Beter geen risico’s nemen en ineens een goede indruk
nalaten. Maar wij weten natuurlijk al als ervaringsdeskundigen dat dat geen probleem zal zijn. Tot
snel!
Uren: 14u30 tot 17u00
Locatie:Ons geliefde veldje
Meenemen:piekfijn uniform, spelgerief (en die glimlachjes niet vergeten)

Vrij 2 feb - Avondvergadering
Er zijn ochtend en er zijn avondmensen, met onze brunch een paar weken terug hebben we de
eerste groep al een plezier gedaan maar nu is het de beurt aan de nachtbrakers. We gaan ons ‘s
avonds eens goed amuseren in het lokaal met allerlei doldwaze activiteiten. Wat we precies gaan
doen, blijft nog even een geheim maar de moeite wordt het zeker!
Uren:19u tot 21u
Locatie: H
 et lokaal
Meenemen:vrijetijdkledij, gevulde maag
Za 10 feb - Berchemspel
Vandaag worden we toerist in eigen stad! Als jullie denken dat
Berchem geen geheimen voor jullie heeft, denk dan maar gauw
iets anders want wij nemen jullie mee op ontdekkingstocht
doorheen onze gemeente. We gaan op zoek naar de oudste
Berchemnaar, het mooiste pleintje en het gekste huis in heel
Berchem. Smeert die bottinekes dus maar al in want het wordt
een dag om u tegen te zeggen. Eén ding is zeker na vandaag heeft Berchem echt geen geheimen meer
voor ons!
Uren: 14u30 tot 17u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen: Piekfijn uniform

Za 17 feb - GEEN VERGADERING
Zitten jullie neer? Als dat niet het geval is, ga dan maar even zitten. Zit je?
Oké, we hebben goed en slecht nieuws. Probeer niet te hard te verschieten.
Klaar? Hier komt het… Het slechte nieuws is dat het vandaag jammer
genoeg geen vergadering is. Gaat het een beetje? Ik weet dat het hard
aankomt maar wacht er is ook goed nieuws. Het goede nieuws is dat we er
volgende week weer staan en met dubbel zoveel goesting!!

Vr 23 feb - Kookvergadering
Kweepeer, mierikswortel, sojabonen, citroengras, kaviaar, truffel,
rivierkreeft, oesterzwammen, grenadine, Worchester sauce, … ingrediënten
van het alombekend recept:....................... Weten jullie welk recept wij
bedoelen? Stel een uniek gerecht samen met bovenstaande ingrediënten en
wie weet smullen we allen van jouw recept.

Uren:17u30 - 20u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:receptje favoriet gerecht
Za 3 maart - verrassingsvergadering
Willen jullie graag weten wat we vandaag gaan doen?
Wel, wij willen het ook graag vertellen maar dan zou het
geen verrassing meer zijn, bijgevolg kunnen we dat helaas
pindakaas niet doen. Er zit dus weinig anders op dan het
zelf te komen ontdekken. We kunnen wel al verklappen
dat het te maken heeft met tropische fruitsoorten, king
muntjes en paars gestreepte zebra’s. Of ook niet, het kan
ook zijn dat het met dit alles weinig tot niets te maken
heeft. Wij denken eerder het laatste. Het enige dat we
jullie echt met zekerheid kunnen zeggen is dat het heel leuk wordt! Wij hebben er al zin in! Tot dan!
Uren:13u00-17u30
Locatie:Het lokaal of misschien elders, nee nee we verwachten jullie wel degelijk aan het lokaal
Meenemen:Piekfijn uniform

Za 10 maart - SPAGHETTIAVOND!!
Het is vandaag jammer genoeg geen vergadering
maar jullie krijgen iets veel beter in de plaats! Het
is namelijk spaghettiavond!! Jullie zijn allemaal
van harte welkom om onze befaamde pastasauzen
te komen proeven. Schrijf deze datum dus maar
snel op in de agenda en breng alle familie en
vrienden op de hoogte zodat het een waar
spaghettifestijn kan worden!! Een brief met meer
informatie volgt nog.

Za 17 maart - Nachtegalenpark
Lang geleden was er eens een plek hier ver vandaan. Een plek die erg veel gelijkenissen vertoonden
met een park. Dit park was natuurlijk niet zomaar een park maar een park vol nachtegalen. Zover
als je kijken kon, zag je enkel nachtegalen. Ze zaten in de bomen, vlogen in zwermen door de lucht
en bezaaide het gras met duizendtallen. Omdat we dit bijna niet kunnen geloven, willen we dat wel
is met onze eigen ogen zien. We spreken af aan het nachtegalenpark (exacte afspraakplaats wordt
rondgestuurd per sms/mail). Wij kunnen niet wachten!
Uren: 14u30 tot 17u00
Locatie:Het nachtegalenpark
Meenemen:enkel piekfijn uniform
Za 24 maart - Spelvergadering
Ons veldje was lichtjes jaloers omdat we het vorige week
zomaar alleen hebben gelaten voor een andere plek. De
leiding voelt zich nu een beetje schuldig en wilt het goed
maken. Vandaar dat we naar oude gewoonte spelletjes
zullen spelen of ons favorietje veldje. Gooi die spieren al
maar los want we gaan er een lap op geven!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:Piekfijn uniform, spelgerief

Za 31 maart - Geen Vergadering
De leiding is druk bezig met het rapen van paaseieren en heeft dus even geen tijd om leiding te
geven. We hopen dat jullie een super Paasfeest hebben en er een fijne dag van maken!

Za 7 april - Geen Vergadering
De leiding heeft zich stevig overeten aan al die chocolade paaseieren van vorige week en moet nu
dus even bekomen. We zien jullie volgende week op groepsweekend met gigantisch veel goesting en
waarschijnlijk wel een kilootje zwaarder.

Wist-ge-datjes
-

Bagheera immens veel honger heeft
Akela ook wel iets lust
Bagheera eigenlijk altijd honger heeft
Of toch op z’n minst een goestingske
Akela haar huis altijd vol snoepjes ligt
Bagheera niet goed snapt waar ze die blijft halen
Ze gelukkig wel altijd deelt
Dat anders zeer egoïstisch zou zijn
De leiding zeer altruïstisch ingesteld is
Altruïstisch een moeilijk woord is
De leiding al eens graag kweepeer, mierikswortel, sojabonen, citroengras, kaviaar, truffel,
rivierkreeft, oesterzwammen, grenadine en Worchester sauce lust
Dit jammer maar helaas zo exclusief is dat we dit niet dagelijks kunnen eten
Bagheera heel populair is
Akela een beetje jaloers is en Bagheera niet wilt delen
Dit wel een beetje egoïstisch is
Wij haar dit vergeven
Egoïsme een moeilijk woord is
Bagheera ook een moeilijk woord is
De leiding veel moeilijke woorden gebruikt
Wij dan ook een zeer uitgebreide woordenschat hebben
Wij echte talenknobbels zijn (en stiekem ook hebben)
Wij zelf niet goed weten wat dat precies inhoudt
Jullie misschien wel slim genoeg zijn om dit te begrijpen
Wij te popelen staan om dit te weten te komen
Wij haast niet meer kunnen wachten
Jullie het ons zeker moeten meedelen de volgende vergadering
Zo niet, wij dit nooit te weten zullen komen
Dit zeer jammer zou zijn
Een toetsenbord viezer is dan de gemiddelde wc-bril
Een jonggiver harder stinkt dan een gemiddelde welp
Omgekeerd wij dit niet zouden pikken
Een shampoovergadering dan een noodzaak werd
Persoonlijke hygiëne nog steeds heel belangrijk is
Jullie dit in het vorige boekje konden lezen
De leiding de beste is

