Lieve welpen en ouders,

Welpen

Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert! We zijn alweer aan het laatste boekje van het jaar
gekomen maar geen getreur want er staan wederom een heleboel knotsgekke activiteiten voor jullie
gepland. Nu dat de zon zich eindelijk weer laat zien, kunnen we de zomer bijna voelen en hier gaan
we uitgebreid gebruik van maken! Wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen de komende
maanden vinden jullie terug in dit boekje met alle bijhorende informatie.
En als dat nog niet goed genoeg klinkt, sluiten we het jaar af met een knaller van formaat: HET
KAMP!! We gaan naar gebruikelijke traditie een Waals veld voor enige tijd bezetten en ons daar
naar hartenlust amuseren. Verdere informatie hierover volgt nog dus hou zeker de site in de gaten.
Mogen we deze gelegenheid ook nog even nemen om te vragen bij afwezigheid zeker iets te laten
weten zodat we een beeld hebben van hoeveel welpjes we die dag mogen verwachten. :)
Een stevige linker,
De welpenleiding
Bij eventuele vragen of onduidelijkheden, aarzel 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

Woe 11/04 tot Zo 15/04 - Groepsweekend
Alle informatie vinden jullie online
Za 21/04 - Spelvergadering
Bestaat er een betere scouteske manier om dit boekje te beginnen? Wij denken alvast van niet!
Vandaar dat we ons spieren nog eens gaan losgooien met een authentieke spelvergadering. We
halen alle klassiekers uit de kast, van Dikke Bertha tot Amerikaanse vlaggenroof en van Chinese
muur tot Talloorkeklop. Wij kijken er al naar uit en verwelkomen jullie graag op ons veldje in
piekfijn uniform!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Lokaal
Meenemen:in piekfijn uniform en spelgerief
Za 28/04 - Geen Vergadering
De leiding gaat dit weekend mediteren in Thailand. We moeten even
ontsnappen aan alle drukte en sleur van het dagelijkse leven en trekken er
daarom even op uit. Saïga heeft ons gelukkig enkele Thaise woordjes
geleerd zodat we daar zeker onze plan kunnen trekken. ลากอ
่ น

Za 05/05 - Carwash
Vandaag zijn we niet langer zomaar een scouts maar
transformeren we in “Carwash Den 22”!! Haal jullie beste
kuistechnieken dus maar snel boven want het wordt een dag
vol zeepsop, sponzen en tuinslangen. Natuurlijk is een carwash
zonder auto’s een vrij belachelijke bedoening dus trommel alle
autorijdende mensen in jullie omgeving snel op om langs te
komen met hun vuile of minder vuile auto. En omdat Den 22
niet discrimineert zijn fietsen ook meer dan welkom! We
hopen jullie in grote aantallen te zien met een glimlach en goed
weer! Tot dan!
Uren:11u30 tot 16u45
Locatie:het lokaal (ook wel “Carwash Den 22” genoemd)
Meenemen:in piekfijn uniform

Za 12/05 - Zon Zee Strand
De leiding heeft de laatste weken verschillende offers
gebracht aan de goden en zonnedansen gedaan. Nu dat
de weergoden ons opnieuw gunstig zijn, kunnen we de
Belgische Kust eens van dichtbij gaan verkennen. We
trekken er samen op uit en maken er een super dag van!
We spreken af aan Berchem Station (aan de kant van
de Panos) waar we met z’n allen een trein nemen
richting zee. Om 18u mogen jullie ouders jullie moe
maar voldaan afhalen op dezelfde plaats als bij vertrek.
Kijk zeker is naar het weerbericht bij het maken van jullie rugzak zodat we zeker goed voorbereid
kunnen vertrekken. :)
Uren:8u30 - 18u
Locatie:Berchem Station (kant van de Panos)
Meenemen: in piekfijn uniform, zwemgerief, lunchpakketje + vieruurtje (drankje & koekje),
zonnebril, regenjas,...
Za 19/05 - Speelgoedmuseum
De leiding kreeg juist een verontrustend telefoontje van het
speelgoedmuseum. Ze vertelden ons dat Jos hun favoriete museumbeer
ontvoerd is! Ze zijn ten einde raad en vroegen of wij hen misschien
konden helpen maar natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Vandaar dat
we jullie hulp nodig hebben om als echte detectives het raadsel op te
lossen en Jos terug veilig thuis te brengen. We spreken af aan Berchem
Station (aan de kant van de Panos) van waaruit we ons zo snel mogelijk
naar de plaats delict zullen begeven! Hopelijk helpen jullie mee!
Uren:X

Locatie:Berchem Station (kant van de Panos)
Meenemen:in piekfijn uniform en met een vieruurtje voor na de heldendaden
Za 26/05 - Oudleiding
Leidingen komen en leidingen gaan maar in onze hartjes blijven ze altijd
voortbestaan! Omdat sommige oudleiding de scouts af en toe een tikkeltje
mist en wij hen misschien ook een miniscuul beetje missen, halen we hen er
gewoon nog eens bij! Het wordt een doldwaze vergadering waar jullie
lieftallige leiding voor een dagje vervangen wordt door de oude garde. Hou

jullie dus maar vast aan de takken van de bomen want de moeite wordt het zeker.
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallige veldje
Meenemen:in piekfijn uniform (wie weet is de oudleiding wel een tikkeltje strenger) en spelgerief

Za 02/06 - Jins interim
Vorige week haalden we er oudleiding bij dus dachten we deze week het tegenovergestelde te doen.
We halen er leiding bij die zo nieuw is dat ze eigenlijk helemaal nog geen leiding zijn.
Ondertussen hebben we de jins al een paar keer op bezoek gehad maar ze kunnen maar niet genoeg
van ons krijgen. Dagen hebben ze aan onze kop gezeurd of ze nog eens mochten komen helpen
uiteindelijk hebben we dan maar toegezegd. Wij zeggen altijd: ‘hoe meer zielen hoe meer vreugde”.
Hopelijk zijn jullie er ook weer bij! Tot dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:het lokaal
Meenemen:in piekfijn uniform en spelgerief
Za 09/06 - Geen vergadering
Akela haar kip is ontsnapt! De leiding is vandaag dus bezig met een
kippenzoektocht. We hadden het zelf ook graag anders gezien maar we zien niet
direct een andere oplossing, het is een gevaarlijke wereld voor een kip alleen
vandaar dat we geen risico’s kunnen nemen. Het is vandaag dus geen vergadering
maar we zullen jullie volgende week graag weer.

Za 16/06 - Spelvergadering
Het begint met -s en eindigt op -pelvergadering, wat is het? Jawel, dat
raden jullie goed. We zijn alweer aan de laatste spelvergadering van het
jaar gekomen! Redenen te meer om er een extra harde lap op te geven.
Ons gazon gaat het zich beklagen maar wij zeker niet! Het wordt weer
dolle pret!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:het lokaal
Meenemen:in piekfijn uniform en spelgerief

Za 23/06 - Outdoor Cinema
Cinema Den 22 opent opnieuw zijn deuren maar deze
keer in een volledig nieuw jasje! Waarom zouden we
binnen zitten als we even goed buiten kunnen blijven?
Deze vraag stelden wij ons en na lang brainstormen en het
maken van enkele powerpoints en excelbestanden zagen
wij geen enkele reden om ons dan niet gewoon met z’n
allen gezellig buiten te zetten. Neem misschien een
dekentje mee voor de ultieme cinema ervaring, graag ook
€2 die wordt omgezet in gepaste versnaperingen.
Uren:18u tot 20u
Locatie:Het lokaal
Meenemen:€ 2, eventueel een dekentje en/of film
Za 30/06 - Geen vergadering
Het kamp komt steeds dichterbij en de voltallige
leidingsploeg is druk bezig met alle nodige
voorbereidingen. We moeten hier en daar nog wat
puntjes op de i zetten en aangezien die puntjes daar
niet vanzelf komen, kunnen we helaas geen
vergadering geven vandaag. Maar geen nood we
maken het dubbel en dik goed met een
supercalifragilisticexpialidociousleuk kamp!

Za 07/07 tot Ma 16/07 - Kamp
Hier hebben we heel het jaar op gewacht en eindelijk is het
zover! Veel kunnen we jullie nog niet vertellen alleen maar dat
het zeker de moeite wordt. Verdere informatie komt er zo snel
mogelijk aan maar hou deze data alvast vrij. We hopen dat
jullie allemaal mee komen zodat we er samen een onvergetelijk
kamp van kunnen maken!!!

Nog een klein spelletje om mee af te sluiten. Wat hoort samen?

● Akela

● Heeft een aquarium op haar kamer
(inclusief rivierkreeft)
● Tekent in haar vrije tijd naakte

● Bagheera

mensen
● Speelt zowel op grote als mini gitaren
● Maakt de beste tiramisu van het land
●

Heeft ongelofelijk veel schrik van
kaas en thee

Wist-ge-datjes
-

Dit het laatste boekje van het jaar is
Jullie dit al wisten
Wij dit al gezegd hebben
Herhaling nooit slecht is
Jullie het zo zeker zullen onthouden
De leiding niet kan wachten op het kamp
Het weer ongelofelijk leuk gaat worden
De leiding misschien al een thema heeft gekozen
Of niet?
Of wel?
Jullie dit nooit met zekerheid kunnen weten
Wij nog altijd open staan voor suggesties.
Wij wel niks kunnen beloven
Bagheera een tekort heeft aan vitamine D
Vitamine D van de zon komt
Deze laatste zich de voorbije weken niet veel heeft laten zien
Ze ons hopelijk op de zon-zee-strand vergadering niet in de steek laat
Wij niet zoveel vertrouwen meer hebben in de zon
Wij hopen dat ze dit vertrouwen snel terugwint
Ze zich hier eerst voor zal moeten bewijzen
We dus gaan afwachten
Wij helemaal niet zo goed zijn in wachten
Wij dan ook al staan te popelen om op kamp te vertrekken
Het nog 7.776.005 seconden wachten is voor we op kamp vertrekken
Dit ook wel 24,8% van 2018 is
Wij graag met procenten werken
We dan ook graag de volle 100% van jullie verwachten op het kamp
Dit geen probleem mag zijn aangezien iedereen er zo lang naar heeft uitgekeken
Jullie waarschijnlijk weten wat er nu volgt
De leiding de beste is

