WELPEN
Allerliefste welpjes en ouders,
Hopelijk hebben jullie een mega leuke vakantie gehad en zijn jullie helemaal uitgerust en
niet te hard verband.
Jullie hebben er een lange vakantie op moeten wachten maar hier is ie dan, het eerste
boekje van het N I E U W E, F A N T A S T I S C H E scoutsjaar! Hopelijk hebben jullie er
enorm veel zin in, want dat hebben wij ook!!!!!!
Spijtig genoeg begint dit jaar met het uitzwaaien van de oudste welpen. Die gaan namelijk
over naar de (stinkende) jonggivers. Wat wel heel spannend en leuk is, is de verdeling van
de leidingsploeg. Weten jullie al wie jullie nieuwe baloe wordt? Misschien is er wel geen
baloe dit jaar? en raksha en akela? Dat is spannend hé?
We hebben ook dit jaar megavetleukgigagrave vergaderingen bedacht die jullie allemaal
doorheen het jaar gaan ontdekken. Wil je weten welke vergadering het is, waar je moet
zijn, om hoe laat je er moet zijn en of je iets moet meenemen? Raadpleeg dan zeker deze
boekjes.
!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!
We proberen altijd zo goed mogelijk het boekje te volgen. Moesten er aanpassingen gebeuren
proberen wij jullie dit tijdig te laten weten.
Wij kijken er alvast enorm hard naar uit!
Een stevige linker,
De welpenleiding

Akela
(Takleidster)

Baloe

Mang

Felien De Backer
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debackerfelien@gmail.com

Simon De Ceulaer
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Thor Claessens
Dorpstraat 67a,
Berendrecht
thorclaessens98@gmail.com
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(dit zijn de gegevens van de leiding van het scoutsjaar 2020-2021. Dit om de leidingsverdeling als
verrassing te houden ;)) )

De planning:
zaterdag 11 september: De laatste
vergadering
Met heel veel spijt moeten we jullie
meedelen dat het vandaag de
allerlaatste vergadering is van het oude
scoutsjaar. We gaan dan ook vandaag
nog eens ‘gewoon’ spelletjes spelen
Volgende week zondag gooien we de
oudste welpen over en pinken we een
traantje weg. We verwelkomen nieuwe welpjes die ons top team willen
vervoegen.
Waar: Scoutslokaal den 22
Wanneer: 14u30-17u
Wat neem je mee: Je neemt een drinkbus mee zodat je te allen tijde iets van
water kan drinken. Je spelgerief neem je ook mee.

zondag 19 september: Overgang
Wat gaan we doen? VERRASSING! Naar waar gaan
we? VERRASSING! (we laten jullie zeker alle juiste info op
tijd weten)

Waar: Aan Berchem station aan de kant van de
panos.
Wanneer: We laten de exacte uren nog weten
(maar je kan voor vandaag rekenen op ongeveer
9:30-17:00)
Wat neem ik mee: We zijn een hele dag weg dus
neem voldoende eten mee. Een tienuurtje, een vieruurtje, een lunchpakket, een
drankje en een drinkbus.

zaterdag 25 september: geen vergadering
De hele leidingsploeg gaat samen naar het atol Bikini,
samen op vakantie (een atol is een eiland of
eilandengroep dat ringvormig is). Volgende week zien
we jullie weer.
Waar: Nergens :((
Wanneer: Nooit :((
Wat neem je mee: Niks :((

zaterdag 2 oktober: Spelvergadering +
Opening
Vandaag houden we weer het leukste feestje
van het jaar, DE SCOUTS OPENING! We
beginnen wel met een leuke spelvergadering
zodat we grote honger hebben en veel kunnen
eten.
Waar: het feestveldje den 22
Wanneer: 14u30-17u (vergadering) 17u-...
(openings-BBQ + cafeke)
Wat neem je mee: je oma, je opa, je mama, je papa, je broers, je zussen, je
tantes, nonkels en je buren, gewoon iedereen die je kent!!!!!

zaterdag 9 oktober: spelvergadering
Nadat we op weekend zijn geweest,
vinden we het een goed idee om een
goede oude spelvergadering te doen.
De leiding heeft al een hele lijst van
nieuwe leuke spelletjes die we kunnen
spelen. Helpen jullie ook leuke
spelletjes te verzinnen?

Waar: Ons veldje
Wanneer: 14u30-17u
Wat neem je mee: Spelgerief en op een blaadje papier je top drie lievelings
scoutsspelletjes, een drinkbus

zaterdag 16 oktober:
Surprise-vergadering
We hebben vandaag een Super leuke
vergadering voor jullie voorbereid,
we gaan met zen allen naar het
middelheimpark en gaan daar MEGA
leuke activiteiten doen met zen
allen, we kijken er alvast naar uit.
Waar: middelheimpark aan het rode
paviljoen (Hieronder de Google maps
link naar de exacte locatie)
https://goo.gl/maps/7AsfeucuJf8cPphW8
Wanneer: 13u30-17u
Wat neem je mee: een vieruurtje, drinkbus, centje (we laten later weten
hoeveel)

Weekend 22-24 oktober: Takweekend
Hoe spannend is dit wel niet? We gaan
met zen allen een weekendje weg. We
gaan dit jaar naar een top locatie maar
dat houden we liefst nog eventjes
geheim. We zullen wel al een tip geven;
“MOEEEEEEEEE”.

Waar: We vertrekken vrijdag 22 oktober rond 18 u. We verwachten al de
welpen (en hun lieve mama’s en papa’s die willen rijden) om 17u45 aan ons lokaal.
Zondag worden de welpen terug opgehaald om 13u (door hun lieve mama’s en
papa’s die willen rijden) ;))).
Wanneer: 22-24 oktober.
Wat neem je mee: Zie meeneem lijst in het takweekendboekje

zaterdag 30 oktober: knutselen
Het is nog vroeg om aan Kerst te
denken maar toch halen we vandaag
onze kerst creativiteit naar boven en
gaan knutselen, schilderen, tekenen, ...
voor onze kerstmarkt. Neem gerust
knutsel ideetjes mee, wie weet maken
we met zen allen jouw knutselwerkje.
Waar: Ons prachtige lokaal
Wanneer: 14u30-17u
Wat neem je mee: eventueel een schort voor je kleren te beschermen, kerst
stickertjes, watjes, wc rolletjes, kurken, ...

zaterdag 6 & zondag 7 november:
Marsepein verkoop
Jaaaaaaa, jaaaaaaaa, jaaaaaaaa het is
weer zover! Onze marsepein fabriek is
weer geopend. Al onze oempaloempa’s
zijn druk bezig met het maken van
onze overheerlijke marsepein die we
samen gaan verkopen. Oefen voor de
spiegel jullie speech al die jullie gaan voordragen wanneer die lieve mensen hun
deur open doen.
Waar: We verzamelen aan ons lokaaltje. DE marsepein fabriek van België
Wanneer: Za: 10:00 - 17:00
Zo: 10:00 - 13:00

Wat neem je mee: Je neemt een rugzakje mee met daarin je lunchpakket, een
tienuurtje, een vieruurtje, een drinkbus, ... Vergeet zeker geen handschoenen
mee te nemen, zo blijven jullie handjes lekker warm.

zaterdag 13 november: Geen vergadering
Deze keer hebben de pinguïns op Antarctica onze hulp
nodig, de leidingsploeg moet een geheime reis maken om
de pinguïns te redden dus is het deze week geen
vergadering.
Waar: Nergens :((
Wanneer: Nooit :((
Wat neem je mee: Niks :((
zaterdag 20 november:
Spelvergadering
We gaan vandaag nog eens spelletjes
spelen. We gaan goed moeten lopen
aangezien het wat frisjes gaat zijn
maar we zijn er zeker van dat jullie
er al helemaal klaar voor zijn.
Waar: ons lokaaltje
Wanneer: 14u30-17u
Wat neem je mee: een drinkbus
zaterdag 27 november: Knutselen
Zoals jullie misschien wel al gezien hebben
organiseren we op 11 december onze
allereerste DEN 22 kerstmarkt ooit,
natuurlijk moeten we wel kunstwerken
hebben om aan jullie ouders te laten zien.
Dus gaan we allemaal samen ons best doen
om HEEEL mooie knutselwerkjes in elkaar
te steken of te schilderen. Neem zeker
kerst knutsel ideetjes mee voor wat
inspiratie.
Waar: Ons lokaal
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem je mee: eventueel een schort voor je kleren te beschermen, kerst
stickertjes, watjes, wc rolletjes, kurken,...

zaterdag 4 december: Sinterklaas
Zie, ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan!
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer,
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen
En roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers,
Wie stout is de roe!"
O, lieve Sint-Nicolaas,
Kom ook eens bij mij
En rijd toch niet stilletjes
Ons huisje voorbij!
Het leeft in de schoorsteen,
O hoor, dat geraas
Hoe rollen hier d' appelen,
't Is vast Sinterklaas.
Maar nee, 't is zijn knechtje,
Dat zwart is van kleur
Want daar staat de bisschop
Voor d' opene deur.

Sinterklaas is in het land en dat moeten we vieren! Kom in je piekfijn uniform
naar het lokaaltje, wie weet komt de sint wel langs?
Waar: het lokaal
Wanneer: 14u-17u
Wat neem je mee: Tekeningen en knutselwerkjes voor Sinterklaas en de
roetpieten, misschien een wortel voor Slechtweervandaag?

zaterdag 11 december:
kerstmarkt
Jullie mogen vandaag al jullie
ouders, vrienden, oma’s, opa’s,
tantes, nonkels, neven, nichten
en andere mensen meenemen om
naar onze supergezellige
kerstmarkt te komen en gezellig
iets te eten of te drinken!!
Warme chocomelk, een lekker
wijntje voor de mama’s en papa’s.
Waar: Het veldje naast ons prachtig lokaal
Wanneer: we laten jullie dit nog weten
Wat neem je mee: Jullie ouders, vrienden, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, neven,
nichten en andere personen

zaterdag 18 december: kerstfeestje
O dennenboom, o dennenboom,
wat zijn uw takken wonderschoon.
Ik heb u laatst in 't bos zien staan.
Toen zaten er geen kaarsjes aan.
O dennenboom, o dennenboom,
wat zijn uw takken wonderschoon.
We blijven nog wat in de kerstsfeer. Ook voor deze leuke gelegenheid worden er
liedjes gezongen. We vieren vandaag ons kerstfeestje! We eten gezellig samen,
pakken cadeautjes uit, zingen liedjes,...
Waar: Kerstlokaal den 22
Wanneer: 17u30u-20u30
Wat neem je mee: een cadeautje ter waarde van 5 euro (het cadeautje moet
geschikt zijn voor eender welke welp)

Kleurplaten:
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Wist je dat het nieuwe scoutsjaar van start is gegaan?
Wist je dat wij er heel veel zin in hebben?
Wist je dat wij jullie hebben gemist?
Wist je dat wij weer veel wist ge datjes hebben klaarstaan voor
jullie?
Wist je dat je deze nu aan het lezen bent?
Wist je dat de grootste cactus ter wereld 25 meter hoog is ?
Wist je dat honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft ?
Wist je dat de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw
zijn?
Wist je dat vrouwen vaker knipperen ?
Wist je dat je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag
rondpompt ?
Wist je dat papiergeld voor het eerst in China werd gebruikt ?
Wist je dat China maar liefst 124.000 kilometer treinrails heeft ?
Wist je dat een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat ?
Wist je dat er elke dag meer dan 12 jaar aan beeldmateriaal wordt
geüpload op YouTube ?
Wist je dat McDonald's elke seconde 75 hamburgers verkoopt ?
Wist je dat 8% van de mannen kleurenblind is ?
Wist je dat mannen vaker schade rijden dan vrouwen ?
Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat ?
Wist je dat Baloe er meer laat ?
Wist je dat dieren ook humor hebben ?

