Welpen

Beste ouders,
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en we weten allemaal wat dat betekent! Nieuwe
leiding met grote plannen en leuke ideeen. Bij het start van het jaar hoort ook een
opening en die vindt plaats op zaterdag 29 september hou de datum vrij!
Voor de nieuwe ouders en de ouders die dat wensen, doen wij ouder bezoeken na
de opening.
Een stevige linker,
De welpenleiding

Bij eventuele vragen kunnen jullie ons altijd contacteren:
Akela

Bagheera

Jo Venneman

Irene Borginon

Karel Coggestraat 65

Veldekens 6

2600 Berchem

2600 Berchem

0491/74 75 53

0492/79 55 72

DEFINITIE SPELUNIFORM:

korte broek, sportschoenen, t-shirt en eventueel
trui (voor te spelen worden er geen onderdelen
van het scoutsuniform aangedaan)

DEFINITIE
SCOUTSUNIFORM:

scoutsbroek/rok of kleedje, bottinen, lange (dikke)
sokken,
scoutstrui, pet en das voor welpen met das.

AANWEZIGHEID:

Indien uw zoon/dochter niet kan komen, zouden
wij het ten zeerste appreciëren als u een van de
leiding verwittigt.

8 september : spel vergadering
Is er een betere manier om het nieuwe jaar te beginnen dan met een super leuke spel
vergadering! We zien jullie op onze vaste plaats en op het vaste uur. Vergeet jullie spelgrief
niet want zonder kunnen we niet spelen. En Akela en Bagheera zouden graag iedereen in
piek fijn uniform zien om het jaar alvast goed in te zetten.
WAAR? scoutslokaal
WANEER? 14:30 tot 17:00
WAT BRENG IK MEE? speluniform
15 september: overgang
Er worden veel oude welpjes over gegooid en we gaan dit doen op een
speciale geheime plek. Hiervoor spreken we af aan de kant van de panos
van berchem station. We zien jullie graag in perfect uniform en een
rugzakje met volgende inhoud: handdoek, zwemgerief, lunchpakket,
koekje en fruitje en genoeg drinken. Neem voor de zekerheid een
regenjas mee en als de zon ons gezelschap houd neem dan ook zeker
zonnecrème mee. Voor onze uitstap vragen wij 15 euro
WAAR? Panos kant berchem station
WANNEER? 8:45 tot 18:00
WAT NEEM IK MEE?handdoek, zwemgerief, lunchpakket, koekje en fruitje en genoeg
drinken.Aangekleed aangepast aan het weer en 15 eurotjes
22 september spel vergadering
Nu jullie weet wie jullie leiding kunnen wij niks anders doen dan ons jaar in te zetten met
klassieker een spel vergadering. Wij verwachten jullie in perfect uniform ( vergeet jullie
petjes niet ;) ) vol enthousiasme met een rugzakje met je speluniform en spel schoenen in.
Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor de opening!
WAAR? DEN 22
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? speluniform
29 september opening
Nadat we spelletjes hebben gespeeld op onze gewone uren, gaan we
het nieuwe jaar feestelijk inzetten. We voorzien rand animaties voor de
kinderen terwijl de ouders rustig kunnen geniet van een hapje en een
drankje en wat leuk gezelschap. Iedereen is welkom voor de barbecue,
wij voorzien een saladebar en vleesjes, visjes en ook groentenburgers
worden met veel liefde gebakken. De bar zal ook open staan tot de
vroege uurtjes
WAAR?veldje van den 22
WANNEER? leden 14:30-17:00, ouders welkom vanaf 17:00
WAT NEEM IK MEE? speluniform

6 oktober spel vergadering
Als alles goed is geregeld, ontvangen wij vandaag een gast. Iemand speciaal die ons team
komt versterken! Kunnen jullie raden wie het is ? we geven je enkele tips: deze persoon is
leuk, lief, enthousiast en een suuuuper goede dikkebertha. We hebben al wel wat spel
vergaderingen gehad dus we weten ondertussen wat er moet zijn en wanneer we er moeten
zijn.
WAAR?veldje van den 22
WANNEER? leden 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? speluniform
13 oktober zwemmen
PLONS PLONS vandaag gaan we het zwembad van
Lier onveilig maken. Als er welpjes zijn die niet goed
kunnen zwemmen laat dit even weten aan de leiding.
Als vanzelfsprekend hebben we een handdoek nodig
en zwemgerief. We raden ook aan om een koekje
mee te nemen want wie heeft er nu geen honger na
het zwemmen...
WAAR? Kazernedreef 100 - 2500 Lier
WANNEER? 14:00-17:00
WAT NEEM IK MEE? handdoek, zwemgerief, een koek en 8 eurootjes
20 oktober vriendjesvergadering
Alleen is maar alleen niet waar ? Daarom organiseren wij een vriendjesvergadering, jullie
mogen dus vriendjes meenemen om hun kennis te laten maken met de scouts. Hoe kunnen
we dat beter dan met wat we graag doen? SPELLETJES SPELEN! We zien jullie op onze
favoriete plek ;)
Vergeet niet te vragen aan het vriendje om een korte broek aan te doen en laat weten dat de
scouts niet bang is om vuil te worden.
WAAR?blokhut 22
WANNEER?14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE?een vriendje of meer als 1 en spelgrief
26-28 oktober takweekend
WIJ HEBBEN ER ZIN IN! Het eerste weekend weg is een feit, de leiding heeft er alvast zin in
en jullie? Laat ook zeker op voorhand weten of je komt of niet zodat we een goed overzicht
hebben. Al de details zullen nog verschijnen in het weekendboekje, SPANNEND!
3 EN 4 november marsepein
Het is weer het tijd van het jaar dat we met iedereen de straten van berchem op gaan om
onze suuuper lekkere marsepein te verkopen. Zoals elk jaar hangt er een prijs aan vast voor
de beste verkoper en neen het is geen snoepzak. Wij denken na 2 dagen zoetigheid te
verkopen jullie genoeg suiker hebben gezien. Belangrijk voor we beginnen aan dit avontuur
we hebben onze grote glimlach nodig en goede stap bottines en ons mooi uniform. Hou ook

rekening met het weer! Het kan al koud zijn dus kleed je warm genoeg aan. Een stevig
lunchpakket is nodig want we gaan ons geven!
WAAR? lokaal
WANNEER? zaterdag 10u tot 17 u en zondag 14 u tot 17u
WAT NEEM IK MEE?
zaterdag: lunchpakket, koekje en fruitje en zeker genoeg drinken !
zondag: snackje voor onderweg en een drankje

9 november VRIJDAG spelletjesavond
Het begint al wat kouder te worden en wat is er leuker in dit koude gezellige weer dan
gezelschapsspelletjes? We verwachten jullie allemaal om 18 uur aan het lokaal in
vrijetijdskledij en jullie lievelings spelletjes? tot dan!
WAAR? ons lokaal
WANNEER? 18:00-20:30
WAT NEEM IK MEE? je lievelings gezelschapsspelletjes
16 november Geen vergadering
Deze week is het een weekje rust! De leiding was de koude beu en ligt te bakken en braden
op de Canarische eilanden :) ! Wij zien jullie graag volgende week terug!!
24 november spel vergadering
Om het wat warmer te krijgen, trekken we vandaag weer onze spelschoenen aan. We zien
jullie in uniform met spelkledij in de hand aan ons lokaal. Tot dan! Volgende week komt de
Sint en hij zou toch graag weten wie er allemaal komt zodat hij genoeg snoepgoed kan
meenemen, laat het even weten aan Akela.
WAAR? ons geliefde lokaal
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgerief
1 december Sinterklaas
Wie o wie weet wie wij vandaag ontvangen? DE SINT
EN ZIJN PIETEN! Samen gaan we ons welpenlokaal
mooi versieren om sinterklaas te ontvangen. neem
allemaal alvast een mooie tekening mee of haal je
talenten uit de kast en bereid iets voor om aan de Sint te
tonen, verras hem! we verwachten jullie vol spanning
aan het lokaal om 14 uur, in perfect uniform natuurlijk!
WAAR? het lokaal van den 22
WANNEER?14:00-17:00
WAT NEEM IK MEE? een verrassing voor de goede
Sint en 2 eurootjes

8 december sneeuw vergadering
Een sneeuw vergadering? Wat is me dat toch? De leiding heeft wat in elkaar gestoken voor
jullie deze namiddag… SPANNEND! we verwachten jullie speurneuzen in piekfijn uniform
met spelgerief in de hand om 14:30 aan het lokaal.
WAAR? ons geliefde lokaal
WANNEER?14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgerief

15 december brunch
Onze eerste ochtendvergadering, dat moet gevierd worden! jullie
mogen allemaal in pyjama naar het lokaal komen om samen te
brunchen. we verwachten jullie slaapkopjes om 9:00 met een lege
maag.
WAAR? het scoutslokaal
WANNEER? 9:00-11:00
WAT NEEM IK MEE? mijn pyjama,3 eurootjes en veel zin om te
ontbijten
22 december kerstfeestjes
De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken en dat gaan we met de scouts inzetten.
vandaag houden we een kerstfeestje! breng allemaal een cadeautje mee van maximum 5
euro. we komen samen aan het lokaal om 17:00 zodat we samen aan tafel kunnen
schuiven. jullie mogen jullie allemaal laten gaan en jullie gekste kerst kostuum bovenhalen!
wij kijken er al naar uit!
WAAR? het lokaal
WANNEER? 17:30-20:30
WAT NEEM IK MEE? een cadeautje van maximum 5 euro (dat voor iedereen geschikt kan
zijn), je kerstkostuum, 4 eurootjes

wist-je-datjes:

● Dit boekje gemaakt is door jullie nieuwe leiding
● jullie nooit kunnen raden wie we zijn

● of kunne jullie dat wel? ( waag je gok op de eerst vergadering)
● dat we doorheen deze lijst tips geven
● De vader van Els heeft 5 dochters, namelijk:Lala, Lele,
Lili, Lulu en...? Hoe heet de 5e dochter?
● tip 1: niemand van ons is enig kind
● het antwoord op de vraag was els
● Wat staat er aan het eind van de regenboog?
● antwoord de letter G
● wij al enorm uitkijken naar het jaar!
● De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales,
hier kun je het dorpje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden.
● als het enige vrouwtje binnen een groep clownvissen overlijdt, verandert het grootste
mannetje in een vrouwtje.
● je kan niet slikken zonder je tong tegen je gehemelte te houden
● je dit nu geprobeerd hebt
● tip2: de leiding zijn elleboog niet kan likken
● er 1 miljoen vrouwtjesmuggen nodig zijn om 5 liter bloed op te zuigen
● de meeste koeien meer melk geven als ze naar muziek luisteren
● Alle amerikanen samen gemiddeld één hectare pizza per dag eten
● Een dag op Mercurius duurt (van zonsop- tot zonsondergang) zes aardse maanden.
● De Japanse troon wordt al sinds de 6e eeuw bekleed door dezelfde familie. De
huidige keizer is nummer 125.
● Volgens de politie van Londen neemt de kans op een verkeersongeluk op vrijdag de
dertiende met 52 procent toe.
● tip 3: er 1 van ons goed kan zingen
● De leiding de beste is!

