WELPEN
Liefste welpjes
Dit is het aller laatste boekje voor ons top kamp begint :))
Al was het niet altijd zo makkelijk om elkaar te zien hebben we er tot nu toe enorm
van genoten! We kunnen niet wachten op de tien daagjes met onze allerkleinste beste
vriendjes.
Een stevige linker
De welpenleiding

Bij vragen kunnen jullie ons bereiken met deze informatie, liefst ook naar één van
deze onderstaande nummers een bericht sturen wanneer uw kind niet aanwezig kan
zijn!
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Zaterdag 17 april: weekend in 1 dag
Miss Rona heeft spijtig genoeg ons weekendje afgepakt. Gaan we dat gewoon voorbij
ons laten gaan? Nee, natuurlijk niet! We gaan
het volledig weekend gewoon in één dag
proppen. Jullie zullen wel zien wat dit inhoudt
;)
Waar? Het weekendhuisje op de
roderveldlaan, als ik me niet vergis is dat van
de scouts den 22. Schijnt een leuke scouts te
zijn
Wanneer? 11:00-17:00
Wat neem ik mee? Spelkledij, middagmaal
en een 4 uurtje
Zaterdag 24 april: Avondje tafelspelletjes
Één van onze lievelings activiteiten op kamp is
toch wel gezellig knus in de tentjes spelletjes
spelen in de avond. Dus ter voorbereiding is dat
exact wat we gaan doen vanavond! Wie weet
krijgen jullie ook een dessertje ;)
Waar? Knus lokaaltje den 22
Wanneer? 18:45-20:30
Wat neem ik mee? Mijn vrijetijdskleren en
een dekentje

Zaterdag 1 mei: car wash/
geen vergadering
“At the car wash
Talking about the car wash, yeah
Come on y'all and sing it with me, car wash
Sing it with feeling now, car wash, yeah”
We zien jullie graag zitten in een vuile auto
die wij zullen wassen :D. Maar jullie moeten
niet mee wassen.
Waar? Car wash den 22
Wanneer? Check het facebook event “carwash 2021”
Wat neem ik mee? Vuile fietsen en vuile auto’s die wij kunnen wassen om ons
kamp te kunnen sponsoren. Vergeet zeker jullie piekfijn uniform niet aan te doen!

Zaterdag 8 mei: Proevendag
Vandaag gaan we is een dagje vrijhouden zodat jullie allemaal jullie dassen en
sterren kunnen halen! Het wordt een topper
Waar? Het studiehuis den 22
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? Een proevenboekje (af te drukken van de site) en een drinkbus

Zaterdag 15 mei: fietstocht
Smeer jullie beentjes al maar in, we gaan op
een fietstocht! ENNNN raadt eens,... Ik
wacht,... Ja, inderdaad! Goed geraden, we gaan
als middageten samen frietjes eten!
Waar? Het koershuis den 22
Wanneer? 11:00-16:30
Wat neem ik mee? 3 euro, voldoende water,
een regenjas, en mijn fiets natuurlijk

Zaterdag 22 mei: spelvergadering
Het is mega gigantisch lang geleden dat we
nog eens gewoon spelletjes hebben
gespeelt. Dit is dus de perfecte zaterdag om
een lijstje te maken van je
lievelingsspelletjes en al eens na te denken
over wat het leukste spel op de scouts is
zodat we vandaag de leukste
spelvergadering ooit kunnen hebben.
Waar? Ons leuk lokaal
Wanneer? 14:30-17:00
Wat neem ik mee? Spelgerief en een
drinkbus

Zaterdag 29 mei: Kampvuur + open mic karaoke
Wat is er gezelliger dan een kampvuur, optredens, en een avond vol kunst? NIETS!!!
Vandaag gaan we bij het kampvuur zitten
en naar iedereen zijn optreden kijken.
Bereidt dus een dansje, een toneeltje, een
kunstwerk, een liedje of een uitvoering
van je grootste talent voor zodat iedereen
kan genieten van elkaars creativiteit.
Waar? Sportpaleis Roderveldlaan 22
Wanneer? 18:30-20:30
Wat neem ik mee? Je benodigdheden
voor je optreden (zoals kostuum,
knutselwerkje, microfoon,...)

Zaterdag 5 juni: Picknick
Goeiendag allerliefste welpen! Vandaag
gaan wij picknicken in het park. We
spreken af aan de ingang van het
middelheimpark. We dachten dat het een
leuk idee zou zijn, moest iedereen iets
meenemen/maken dat je dan met al de
andere welpen kan delen. We zetten de
welpjes terug af aan de afgesproken
plaats.
Waar? Middelheimpark, bij de ingang van het roze cinema kunstwerk
Wanneer? 11u30-14u
Wat neem ik mee? Iets om te eten/drinken dat je kan delen met de andere welpen,
een picknickdeken en een drinkenbus

Zaterdag 12 juni: Openluchtcinema

Vandaag zetten we de beamer buiten in
plaats van binnen. Hoe spannend is dat
wel niet? Een filmpje kijken onder de
sterrenhemel, dat is pas een geweldige
filmervaring!
Waar? Cinema den 22
Wanneer? 19u-21u
Wat neem ik mee? 1 euro, een
dekentje (of twee) en de leukste films
die je thuis hebt liggen

Zaterdag 19 juni: Waterspelletjes
Omdat jullie blijkbaar geboren
waterkiekens zijn, hebben we ook deze
vergadering voor een verfrissing gezorgt.
Smeer jullie goed in voor de vergadering
zodat je zeker niet verbrandt!
Waar? Waterpretpark den 22
Wanneer? 14u30-17u
Wat neem ik mee? De zon, je
zwembroek/ bikini/ badpak, een
handdoek en zonnecrème

Zaterdag 26 juni: Zwemmen
Wij zijn er zeker van dat jullie al vaak zijn
gaan zwemmen in een gewoon zwembad
maar zijn jullie ook al eens gaan zwemmen in
een zwembad zonder dak? Hoe leuk is het wel
niet om te zwemmen met de zon op je
gezicht?
Waar? Openluchtzwembad De Molen
Wandeldijk 40, 2050 Antwerpen
Wanneer? 14:30-17u
Wat neem ik mee? Je zwembroek/ bikini/ badpak (doe deze als het kan al aan
voor jullie vertrekken :))), een handdoek, zonnecrème (smeer je voor vertrek voor de
zekerheid in) en een 4-uurtje

WIST GE DATJES
● De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000
kilogram weegt?
● Dit 100000000000000000000000 meer is dan een persoon die
akela kent
● Dit echt veel is
● Baloe de aarde kan dragen omdat hij echt sterk is
● Dit natuurlijk niet waar is
● Hij dat wel denkt
● Vlinders proeven met hun poten
● Dat we dit van sommige welpen ook denken
● Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn
leven
● Dit echt een nutteloos weetje is
● Jullie dit niet verdienen
● Jullie de beste zijn
● Dit niet waar is
● Er nog maar 1 weetje komt
● De leiding de beste is

