Welpen
Beste ouders, liefste welpen, 3,2,1……. Het nieuwe scoutsjaar is hier!

We hopen dat jullie een fijne zomer achter de rug hebben en nog konden
nagenieten van het top kamp.
Het nieuwe scoutsjaar komt eraan!! Er staan weer triljoenen activiteiten geplanden
we hopen dat jullie er al evenveel zin in hebben als wij! Het wordt een jaar om
nooit te vergeten dat kunnen we al zeker vertellen.
Hoe kunnen we het jaar anders starten dan onze fantastische jaarlijkse opening!
Deze vindt plaats op 28 september en jullie zijn alvast allemaal uitgenodigd.
De nieuwe leiding van het komende jaar zal ouderbezoeken voorzien om de
ouders in te lichten over de werking van de scouts en op alle vragen antwoorden
te bieden, de informatie over deze dag volgt nog.
Wij hopen op weer een spetterend jaar!
Een stevige linker, de leiding

Als er enige vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken met deze informatie:
Akela

Bagheera

Cattleya Philippen

Zarah De kezel

Grotesteenweg 614 bus 5

kanunnik peetersstraat 122

2600 Berchem

2600 Berchem

0491/64 74 87

0468/18015 00

*Altijd uniform aandoen bij aankomst, behalve als er anders vermeld staat!

Za 7 September: Spelvergadering
Het is eindelijk tijd voor het nieuwe jaar! Is er een
betere manier om dit uitstekend jaar te starten? Het
antwoord is overduidelijk neen. We zien jullie zeker
op onze geweldige spelvergadering!

Wanneer? 14:30-17:00

Waar? Ons lokaaltje (das toch wel lang geleden eh)
Wat neem ik mee? Speluniform

Za 14 September: Overgang
De spannende, leuke, en toch ook triestige dag is aangebroken. Hier verandert
alles, we nemen afscheid van de oudste en ontdekken welke nieuwe (of oude)
leiding er zal zijn. De locatie is nog strikt geheim ;)
Wanneer? 09:30-17:00

Waar? Berchem station, aan de panos kant
drankje, 15 euro

Wat neem ik mee? Spelkledij, tienuurtje, lunch, zwemkleren,

Za 21 September: 1 tegen allen
De eerste vergadering met de nieuwe groep wordt al direct een uitblinker waarbij
we 1 groot spel spelen, 1 tegen allen! Neem jullie competitief gedrag alvast mee.
Wanneer? b14:30-17:00
Waar? Het lokaal
Wat neem ik mee? Speluniform

Za 28 September: Opening + spelvergadering
Veeg jullie kwijlende mondjes maar af. Ja jullie begrijpen het goed, de jaarlijkse
BBQ staat al klaar. Hiervoor moeten we natuurlijk een reuzenhonger hebben. We
starten dus met een energierijke spelvergadering. Daarna is iedereen van harte
welkom op deze heugelijke dag. Neem dus zoveel mogelijk volk mee: jullie beste
vriendjes, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, broers, zussen, zelfs mensen van straat
(niet zonder mama en papa met vreemdelingen praten) zijn ook welkom.

Wanneer? 14:30-(17:00)
Waar? Het pracht lokaal

Wat neem ik mee? Speluniform, iedereen die je kent
Za 5 Oktober: spelvergadering
Dat is toch wel een tijdje geleden, We vliegen er weer gigantisch in met een
spelvergadering zoals die nog nooit tevoren is geweest. (qua plezier, het concept
is hetzelfde)
 Wanneer? 14:30-17:00
 Waar? Het lokaal

Wat neem ik mee? Speluniform

Za 12 Oktober: Zwemmen
Yippie, tijd om ons lekker onder te dompelen in het frisse water van Mortsel. De
leiding heeft alvast zin om jullie te verslaan in een wedstrijdje om ter
snelsteeeeeee.
Wanneer? 14:00-17:00

Waar? Zwembad Den Bessem in Mortsel

Wat neem ik mee? Zwemkledij, 6 eurootjes
Za 19 Oktober: Geen vergadering
Vandaag is de nationale geen vergadering dag, hierbij is er natuurlijk geen
vergadering. We zullen jullie dus moeten missen, tot volgende week!
(dit is geen officiële feestdag)

Vr 25 - Zo 27 Oktober: Takweekend
Is dit het weekend waar we 2 dagen takken verzamelen? Neen, we gaan veeeeel
prettigere activiteiten doen, daar zorgen wij voor! We gaan heel het weekend
samen op pad. De info volgt later in een apart document op de site. Dat wordt
spannend!!!

Za 2 November: Geen vergadering
Jullie zijn wellicht nog vermoeid van het Takweekend. We gaan jullie is laten
genieten van de vakantie jongens, vandaag is er geen vergadering!

Za 9 - Zo 10 November: Marsepijn
Het is weer de warmste dag van het jaar, euhm ongeveer. Dit wil zeggen dat het
tijd is om onze wonderbare blokken der goudkleurige wonders boven te halen en
iedereen te laten proeven van een stukje hemel. We zien jullie dit weekend om
jullie verkoperspraatjes boven te halen.

Wanneer? Za: 10:00 tot 17:00 + Zo: 10:00 tot 13:00

kledij

Waar? Het lokaal
Wat nemen we mee? Rugzakje, tienuurtje, lunchpakket, warme

Za 16 November: Gezelschapsspelletjesavond
Vanavond nemen we allemaal onze lievelings gezelschapsspelletjes mee voor het
hele team. We eten samen lekker gesmakkel. Je kan natuurlijk geen moorden
oplossen, uit een doolhof geraken en gezichten herkennen op een lege maag,
daar zorgen wij wel voor. Kom maar in jullie vrijtijdskleding

Wanneer? 18:00-20:30

Waar? Het lokaaaal synoniem van lokaal

Wat nemen we mee? Een gezelschapsspelletje, 4 euries,
vrijetijdskleding bij aankomst
Za 23 November: spelvergadering
Wat gaan we doen vandaag? We gaan spelen, plezier maken, spelen en ohja
hebben we spelen al vernoemd?
Wanneer? 14:30-17:00
Waar? Le local

Wat nemen we mee? Spelkledij
Za 30 November: Sinterklaas
HIJ IS ER!!!! De Sint, De Sint, De lieve goede Sint. We hopen dat jullie flink zijn
geweest want vandaag is er wel een hele speciale gast. Natuurlijk kunnen we er
niet met lege handen staan als De Sint ons in het lokaal verwelkomt, daarom staat
er een tekening die jullie kunnen inkleuren op het einde van het boekje. Neem
deze zeker mee vandaag!

Wanneer? 14:30-17:00
Waar? Het lokaal

Wat nemen we mee? Jullie meesterwerken
Za 7 december: filmavond
Het wordt al wat donkerder en kouder buiten dus kruipen we allemaal samen
onder een dekentje vandaag. De leiding voorziet een film om de avond af te
maken! Zorg dat je allemaal al een gevuld maagje hebt :))
Wanneer? 18:30 - 20:30
Waar? Het welpen cinemaatje (in het lokaal)
Wat nemen we mee? 2 eurootjes en comfortabele kledij
14 december: spelvergadering
Om de koude wat te vergeten, spelen we vandaag onze benen warm. Dit doen we
met onze klassieke spelletjes en misschien wel met nog onbekende spelletjes
voor sommigen..
Wanneer? 14:30-17:00
Waar? Ons speelveldje
Wat nemen we mee? Ons geliefd spelgerief
21 december: kerstbrunch
De laatste vergadering van 2019 vindt vandaag plaats.. niet getreurd, in 2020
spelen we even enthousiast door! Maar om dit jaar mooi af te sluiten gaan we
allemaal samen brunchen in... (let op)... jullie allerbeste kerstkostuum!!
Wanneer? 9:00-11:30
Waar?: het welpenlokaal
Wat nemen we mee? 5 eurootjes en ons kerstkostuum
28 december: geen vergadering
Nu dat wij met de welpjes onderling uitgebreid feest hebben gevierd, zijn jullie
familie en vrienden aan de beurt. Het is vandaag dus geen vergadering. Zalig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!!

