WELPEN
Allerliefste welpjes en ouders,
Na een super leuke, extra lange kerstvakantie (3 weken, amai daar zijn wij met de leiding
wel jaloers op hoor) beginnen de scoutsvergaderingen terug. JEEEEJ
Wij kijken al super hard uit naar het nieuwe scoutsjaar, vooral naar het schaatsen samen
met de hele scouts. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog tal van andere toffe
vergaderingen.
We beginnen het jaar met een enorm drukke periode voor de leiding, wij hebben onze
semesterexamens gedurende heel januari. Daarom komen we meestal in de avond of ‘s
ochtends samen, zodat de rest van de dag vrij is om te studeren.We realiseren ons dat de
uren daarom soms een beetje moeilijk liggen. Wij bedanken jullie alvast voor jullie begrip.
De allerbelangrijkste datum van dit trimester is de spaghetti-avond op 5 maart, hierop is
IEDEREEN uitgenodigd inclusief familie, vrienden, klasgenoten, juffen, meesters….

!De geplande activiteiten in dit boekje zijn weliswaar onder voorbehoud door COVID.
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,
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De planning:

zaterdag 15 januari: film
Vanavond gaan we een film kijken op
ons lokaal, nemen jullie allemaal jullie
favoriete film mee ? Dan kunnen we
samen uitzoeken welke we bekijken.
Eens zo gezellig in pyjama!
Waar: In ons lokaaltje
Wanneer: 18u30-20u
Wat breng ik mee: mijn favoriete
film, een dekentje en/of pyjama (als je

dat graag meebrengt), mondmasker

zaterdag 22 januari: Brunch
Vandaag gaan we met z’n allen
ontbijten. Jullie mogen allemaal in
jullie pyjama of in uniform en met
3 euro naar het lokaal komen. Trek
zeker een extra dikke jas aan want
we zullen buiten moeten zitten.
Waar: Scoutslokaal den 22
Wanneer: 9u-11u
Wat breng je mee: Een lekker dikke warme jas, 3 euro en misschien je pyama
of een dekentje.

zaterdag 29 januari: kinderboerderij
Vandaag is Akela jarig. Akela houdt van de
kinderboerderij en daarom gaan we vandaag naar ‘t
Struisvogelnest in Lier. Je mag een lange broek
aantrekken. Maar vergeet je petje en scoutstrui
niet.
Waar: 't Struisvogelnest, Zuut 18, 2500 Lier
(geef een seintje als dat niet zou lukken)
Wanneer: 14u00-17u30
Wat breng je mee: een drinkbus, een koekje

zaterdag 5 februari:
spelvergadering
Het is nog eens tijd om wat te
bewegen, want enkel zo krijg je het
warm deze dagen. Breng dus
allemaal maar een rugzakje mee
met spelkledij zodat we samen
enthousiast spelletjes kunnen
spelen
Waar: ons lokaaltje
Wanneer: 14u30-17u
Wat breng je mee: drinkbus. we komen aan in ons piekfijn uniform en brengen
onze spelkledij mee!!!!

zaterdag 12 februari:
gezelschapsspelletjes spelen
Vandaag gaan we lekker gezellig
gezelschapsspelletjes spelen. Neem
dus
zeker
je
lievelings
gezelschapspelletjes mee. Je komt in
je uniform naar de vergadering. Je
hoeft geen spelkledij mee te brengen.
Waar: ons lokaaltje
Wanneer: 14u30-17u
Wat breng je mee: een aantal van je lievelings gezelschapsspelletjes en we
komen aan in uniform

zaterdag 19 februari: geen vergadering
De leiding gaat dit weekend met de oudste
leden naar de Noordpool. Het is dus spijtig
genoeg geen vergadering vandaag :((.
Waar: Nergens
Wanneer: Nooit

Wat breng je mee: Niets

zaterdag 26 februari:
schaatsen
Vandaag gaan we met de ganse
scouts schaatsen op Antarctica.
Je trekt een lange broek, je
scoutstrui, je petje, een dikke
jas (en eventueel je das) aan.
Waar: Schaatsbaan Antartica
(Moerelei 119, 2610 Antwerpen)
(geef een seintje als dit niet
lukt)
Wanneer: 14u-17u
Wat breng je mee: kids id, 10 eurootjes, handschoenen, warme kleren en
eventueel eigen schaatsen als je die al hebt, anders huren we die daar
zaterdag 5 maart: spaghetti-avond
Het
is
weer
zover,
onze
wereldberoemde
spaghettiavond.
Mensen komen van kilometers ver
speciaal om onze overheerlijke
spaghetti te eten (klaargemaakt door
onze eigen Akela) Breng zeker
iedereen mee om hun buikjes lekker
rond te smullen.

Waar: Ons wereldberoemd restaurant: ons lokaal
Wanneer: 17u-...
Wat breng je mee: Jullie ouders, vrienden, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, neven,
nichten en andere personen (Vergeet zeker ook niet te reserveren)

zaterdag 12 maart: spelvergadering
Na al deze koude activiteiten wordt het nog eens
tijd om gewoon spelletjes te spelen op ons mooie
veldje. Je komt aan in uniform en t in een rugzak
je spelkledij mee.
Waar: Ons prachtige lokaal
Wanneer: 14u30-17u
Wat breng je mee: een drinkbus, spelkledij en
we komen aan in uniform

zaterdag 19 maart: fietstocht
Na vorige week zo super veel lekkere
spaghetti te eten moeten we terug wat
sporten. We gaan dus vandaag een
fietstochtje maken. Vergeet allemaal zeker
jullie fiets niet anders kunnen we natuurlijk
moeilijk gaan fietsen. :)

Waar: Ons lokaaltje
Wanneer: 14u-17u
Wat breng je mee: Je fiets, helm, handschoenen, een 4-uurtje en een drinkbus

zaterdag 26 maart: spelvergadering
We gaan vandaag nog eens spelletjes spelen.
We zullen flink moeten lopen, aangezien het
wat frisjes gaat zijn. Maar we zijn er zeker
van dat jullie er al helemaal klaar voor zijn. Je
komt aan in uniform en brengt je spelkledij
mee.
Waar: ons lokaaltje
Wanneer: 14u30-17u

Wat breng je mee: een drinkbus, spelkledij en we komen aan in ons uniform

zaterdag 2 en 9 april
paasvakantie dus geen
vergadering
Het is vakantie dus geen
vergadering deze dagen.
Maar om dit te compenseren
is er op het einde van de
vakantie
het
groepsweekend. Tot dan
hopelijk

13-17 april: groepsweekend
We gaan de tweede week van de
paasvakantie op groepsweekend.
Vergeet allemaal zeker jullie
slaapzak niet anders gaat het koud worden. Wij kijken er al super hard naar uit,
jullie hopelijk ook. Extra informatie volgt nog in het groepsweekend boekje.
Waar: We verzamelen allemaal aan ons lokaal om dan samen te vertrekken naar
het weekendhuisje.
Wanneer: De exacte uren volgen nog in het weekendboekje - we vertrekken in
de namiddag en komen terug rond de middag.
Wat breng je mee: Een goed humeur en al de rest van de benodigdheden die
vermeld staan in het weekend boekje.

Wist-ge-datjes
·

Dit het eerste boekje van het nieuwe jaar is

·

Het nog maar 200 nachten slapen is voor het terug kamp is

·

De leiding heel veel zin heeft in het kamp

·

Een mens gemiddeld 6000 scheetjes per jaar laat

·

Mang en Akela meer dan 6000 scheetjes laten per jaar

·

Balou er ZEKER meer dan 6000 laat vliegen op een jaar

·

Jullie dit allemaal waarschijnlijk wel wisten

·

Een golfbal 336 kuiltjes heeft

·

Dit niet nuttig is om te weten

·

Er nul woorden zijn die rijmen op het woord “twaalf”

·

Jullie mogen proberen om er toch 1 te zoeken (extra punten voor de
persoon die ons dit woord komt vertellen op de eerste vergadering)

·

Dit niet gaat lukken

·

Een chauffeur gemiddeld 15 250 keer toetert in zijn leven

·

Dit wel echt enorm veel is

·

Akela en Mang hun rijbewijs hebben

·

Zij nog niet zoveel getoeterd hebben

·

Balou zijn rijbewijs nog niet heeft

·

Als je door een wolk zou wandelen je helemaal nat zou zijn

·

Dit hetzelfde zou zijn als door mist te wandelen

·

Het grootste zwembad ter wereld meer dan een kilometer lang is

·

De helft van de wereld nog nooit getelefoneerd heeft

·

Olifanten niet kunnen springen

·

Er meer kippen dan mensen zijn

·

Een kwal geen hersenen heeft

·

Balou de beste is

·

Eigenlijk Mang de beste is

·

Eigenlijk eigenlijk akela toch de beste is

·

Jullie misschien wel weten wat er nu aan zit te komen

·

De leiding definitief de beste is

