WELPEN
ALLERLIEFSTE OUDERS EN WELPEN,
Het nieuwe scoutsjaar gaat bijna van start! Wat hebben wij er zin in! jullie ook?
Wij hopen dat jullie en vetleuke vakantie hebben gehad met veel zon, veel leuke
momenten, veel rustmomenten, veel lekker eten,...
Wij zwaaien de oudste welpen uit en verwelkomen graag de nieuwe welpjes en misschien
wel de nieuwe leiding? Wij weten zeker dat ook dit jaar een ongelofelijk fantastisch jaar
wordt met supermegafantastischleuke activiteiten. Er staan spel vergaderingen gepland, er
staan feestjes gepland, er staan verrassingen gepland, en nog veel meer leuke dingen.
Hier, in het boekje, komen jullie alles te weten over deze spelvergaderingen, feestjes en
verrassingen. Lees het dus goed door zodat jullie over al deze activiteiten op de hoogte zijn.
TOT SNEL!
Hou ook zeker 26 september vrij voor onze jaarlijkse opening van het nieuwe scoutsjaar,
nodig nu alvast al je kennissen uit! Het wordt een topper!!
!De geplande activiteiten in dit boekje zijn weliswaar op voorbehoud.
Momenteel gaan we ervan uit dat alles door kan gaan zonder problemen.
Indien dit niet het geval is, laten we op tijd iets weten!
Wij kijken er enorm hard naar uit!
Een stevige linker,
De welpenleiding
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Zaterdag 12 september: spelvergadering
Het nieuwe scoutsjaar gaat van start. Het gras van ons
veldje is gemaaid, de toiletten zijn gepoetst en het
lokaal is helemaal opgeruimd, klaar om jullie te
ontvangen. YEEEEEEYYYYYY!!!! We starten het jaar
met nog eens spelletjes te spelen op ons eigen veldje,
want dat is wel heel lang geleden hé? Wij hebben er
alvast zin in! Jullie ook?
Waar? Amai dat is lang geleden! → ons lokaaltje
Wanneer? 14u30 - 17u
Wat neem ik mee? Spelkledij

Zaterdag 19 september: overgang
Vandaag gaat er iets enorm leuk, spannend en toch wel triest
gebeuren. We nemen ‘afscheid’ van de oudste welpen, want zij mogen
zich vanaf vandaag ‘jonggiver’ noemen. We starten deze dag met veel
mysteries en geheimen want de locatie en de nieuwe leiding blijft nog
strikt geheim… SPANNEND!
Waar? Wordt nog meegedeeld
Wanneer? Wordt nog meegedeeld
Wat neem ik mee? Spelkledij, tienuurtje, lunchpakket, genoeg
drinken en 15 euro. Kijk ook goed op voorhand naar het weer!

Zaterdag 26 september: opening + spelvergadering
Wij hopen dat jullie van een feestje en een lekkere BBQ houden,
want het is opening! Wij verwelkomen iedereen op ons veldje. Om
nog meer honger te krijgen dan dat we normaal al hebben gaan we
eerst kei veel leuke spelletjes spelen. Achteraf kunnen we beginnen
feesten, eten en nog meer spelen. Iedereen is welkom op HET feest
van het jaar!
Waar? DEN 22 LOKAAL
Wanneer? 14u30 - 17u + 17u - het einde van de party
Wat neem ik mee? Spelkledij, je oma, je opa, je mama en papa, je tantes en nonkels
samen met je nichtjes en neven, je broers en zussen en eventueel zelf de buren!

Zaterdag 3 oktober: spelvergadering
Na al de drukke activiteiten is het nog eens tijd om
spelletjes te spelen op het leukste scoutsveldje van heel
België! Zet die spelschoenen maar al klaar en smeer die
beentjes maar al in want dit wordt een top
spelvergadering, wij voelen het!
Waar? Roderveldlaan
Wanneer? 14u30 - 17u
Wat neem ik mee? Spelkledij, je goed humeur en een
ton vol enthousiasme

Zaterdag 10 oktober: zwemmen
Olleeeeeeeeeeee! WIJ GAAN ZWEMMEN! We
halen vandaag onze beste zwemskills naar boven
want we willen liefst niet verdrinken. We spreken
met zen allen af aan het zwembad van Lier zodat
we met z'n allen samen naar binnen kunnen gaan.
Waar?
Het
zwembad
van
Lier
(Waterperels)
Wanneer?  14u - 17u
Wat neem ik mee? Zwemgerief (anders
moet je in je blootje zwemmen hihi) + 8
 eurootjes

Zaterdag 17 oktober: brunch
Vandaag gaat de wekker iets vroeger
dan normaal want wij gaan vandaag
gezellig brunchen. Wij verwelkomen
jullie graag met een lege maag en in
je mooiste pyjama!
Waar? De slaapkamer den 22
Wanneer? 9u - 11u30
Wat neem ik mee? 4 eurootjes en
eventueel een dekentje of knuffel

Zaterdag 24 oktober: spelvergadering
Ja hoor, vandaag staat er weer een mega leuke
spelvergadering op de planning! Wij hopen dat jullie er
helemaal klaar voor zijn, want dat zijn wij zeker!
Waar? Het speelveldje van den 22
Wanneer? 14u30 - 17u
Wat neem ik mee? Spelgrief en goed humeur

Van 30 okt tot en met 1 november: takweekend
Wij gaan niet 1, niet 2, maar wel 3 dagen plezier maken
dit weekend! We trekken er met alle welpjes even op
uit, even weg van ons scoustveldje. Al de informatie
over dit mega leuk weekend wordt later nog
meegedeeld via het takweekend boekje. Leg jullie
slaapzak en kussen maar al klaar!

Zaterdag 7 november: marsepijnslag

De aller aller leukste dag is eindelijk aangebroken, het is
tijd om jullie beste verkooptrucs uit de mouw te halen
want we gaan MARSEPIJN verkopen!! Probeer echt wel
heel het weekend te komen want we hebben jullie nodig
en de welp met de meest verkochte blokken krijgt
natuurlijk EEEEENNN PRIIIJSSSSS!!
Wanneer? Za: 9:00 - 17:00
Zo: 10:00 - 13:00
Waar? Ons lokaaltje (das toch wel lang geleden eh)

Wat neem ik mee? middageten, een 4 uurtje, genoeg drinken en kleed jullie zeker
ook warm aan!

Zaterdag 14 november: geen vergadering
Spijtig genoeg gaan we jullie deze week moeten missen :(( We gaan namelijk met alle leiding
op weekend naar De Noordpool!!! Maaaaaaaaar, niet te hard getreurd lieve kinders we zien
jullie volgende week terug voor een ENORM ENORM leuke vergadering…
Waar? Ja nergens eh
Wanneer? Uhm ja nooit eh
Wat neem ik mee? Waarom lezen jullie dit eigenlijk nog, het is geen vergadering

Zaterdag 21 november: filmavond
Iedereen op zen plaatsen, cue the music, readyyyyyy and
ACTION! Vandaag vormen we het lokaaltje Den 22 om
tot een gezellige cinema. We hopen jullie graag te
verwelkomen met jullie lievelings loungewear aan, een
DVD’tje en eventueel dekentje in de hand. Jullie moeten
wel al avondeten gegeten hebben :))
Waar? Hollywood set den 22 (ons lokaal)
Wanneer? 18:30 - 21:00
Wat neem ik mee? Mijn pyjama, 2 eurootjes en mijn
lievelingsfilm

Zaterdag 28 november: gezelschapspelletjes
Monopolie, wie is het, levensweg, doolhof, ganzenbord, jenga, kwartet,...
Wat moeten we eigenlijk nog meer zeggen? Neem zeker je lievelings gezelschapsspel mee, we
zullen wel zien wie er de beste is ;))
Waar? Roderveldlaan 22
2600 Berchem
België (das ons adres dus)
Wanneer? 15:00 - 17:00
Wat neem ik mee? mijn goed humeur en mijn lievelingsspelletje

Zaterdag 5 december: sinterklaas
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint. Lieve welpjes, we
hopen dat jullie ontzettend flink zijn geweest dit jaar want
vandaag hebben we de eer om een heel speciale gast te
verwelkomen in ons eigen lokaal!! We kunnen de Sint en zijn
pieten echt niet verwelkomen met lege handen, neem daarom
allemaal een leuke tekening of iets dergelijks mee. Tot Dan!
Waar? Ons geliefd lokaaltje
Wanneer? 14:00 - 17:00
Wat neem ik mee? Een kleine verrassing voor de
sint en 2 eurootjes

Zaterdag 12 december: spelvergadering
Amaaaaaaaaaai, das wel hiel lang geleje eh? We gaan ons vandaag nog is rot amuseren met
een super wilde, extra gekke en enorm toffe spel vergadering, yippieeeee!!
Waar? Ons loekaaal
Wanneer? Twaaj uhr en helft tut vaaf uhr.. (14:30 - 17:00)
Wat neem ik mee? Ouwe spelgerijf

Zaterdag 19 december: kerstfeestje
Omg nee is het waar? Zou het waar kunnen zijn? Nee
het kan niet waar zijn? JAWEL het is inderdaad de
aller aller aller aller leukste vergadering vant jaar.
Een FANTASTISCH groot kerstfeest speciaal voor
onze welpjes. Trek jullie mooiste kostuum maar aan
en breng een cadeautje mee voor eender welk
vriendje :))))
Waar? Party house den 22
Wanneer? 17:30 - 20:30
Wat neem ik mee? een cadeautje van maximum 5 euro (dat voor iedereen geschikt
kan zijn), mijn kerstkostuum, 4 eurootjes en een super super grote glimlach op mijn gezicht

Zaterdag 26 december: geen vergadering
Het is nu de beurt aan de familie, wij hebben samen al genoeg gefeest! Vrolijk kerstfeest
allemaal en tot volgend jaar ;))))

Wist-ge-datjes:
● De nieuwe leiding dit boekje aan het schrijven is
● Jullie niet weten wie die is/zijn
● Jullie dit pas op de overgang zullen weten
● Wij dit allemaal heel spannend vinden
● Wij er het leukste jaar van gaan maken
● Het onmogelijk is je elleboog te likken
● Sommige van jullie dit waarschijnlijk hebben geprobeerd
● Dit niet gelukt is
● Een varken niet in staat is om naar de lucht te kijken
● Hij of zij nog nooit een sterrenhemel heeft bekeken
● Wij dit ontzettend triest vinden
● Een varken de mooiste uitzichten van kamp zou missen (sterrenhemel)
● Plassen onder de douche je jaarlijks 4.400 water bespaard
● Dit ontzettend veel is
● Dit zeer goed is voor het milieu
● Wij al goed opweg zijn door op kamp een paar weken pipi en kaka doen zonder
water
● Dit heel rare wist ge datjes zijn
● De leiding misschien ook een beetje raar is
● Jullie nog steeds niet weten wie de leiding is
● Wij jullie suuuuuuuper leuk vinden
● Jullie denken dat jullie de beste zijn
● Dit niet zo is
● De leiding de beste is!!!!

