Welpjes
Beste welpjes
Hopelijk heeft iedereen enorm genoten van het kamp, wij alleszins wel.
Dit is het allerlaatste boekje van het jaar spijtig genoeg, maar de leiding heeft er alleszins zin
in. Dit trimester zijn er een paar belangrijke evenementen, namelijk de carwash, het 95 jaar
bestaan en natuurlijk waar we allemaal naar uitkijken ons kamp. Ons kamp valt dit jaar van
9 tot 19 juli deze data kunnen heel misschien nog aangepast worden, maar de kans is klein.
Liefst ook altijd een berichtje sturen moest u zoon of dochter niet aanwezig zijn, dit
appreciëren wij enorm hard.
En nogmaals heeft de leiding dit semester examens dus onze excuses voor het ongemak
wegens de uren.
Een stevige linker,
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Zaterdag 23 april: gezelschapspelletjesvergadering
Akela heeft de moord gepleegd met een sjorbalk in het welpenlokaal. Helemaal niet! Ge hebt
geen
bewijzen!
Het
is
uw
woord
tegen
het
mijne!
Zo
ziet
een
doorsnee-gezelschapspelletjes-avond eruit. Jaja, je hoort het al dolle pret. Neem al jullie
favoriete spelletjes mee van ganzenbord tot twister en van vier op rij tot uno.
Uren: 14u30-17u
Locatie: lokaal
Meenemen: Uniform

Zaterdag 30 april: spel
Omdat een teveel aan spelvergaderingen vrijwel onmogelijk is, gaan we ons nog een keer
amuseren met alle klassieke spelletjes van Den 22. We verwachten jullie op de gewone uren
aan het lokaal.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons lokaal
Meenemen: Uniform, spelgerief
Zaterdag 7 mei: Carwash
Vandaag is onze bekende carwash, waar je auto door onze schattige en
plezante welpjes en jonggivers gewassen wordt. Een hele belevenis en je
auto wordt er ook nog eens properder van (meestal toch).
Uren: 11u30 - 17u00
Locatie Lokaal
Meenemen: Uniform
Zaterdag 14 mei: 95 jaar bestaan + spelvergadering
Vorig jaar 11 juli werd onze scouts 95 jaar oud! Eigenlijk is onze scouts dit jaar 96 jaar oud
maar door covid konden we dit vorig jaar helaas niet organiseren. Dan maar het op een na
beste en dat is dit jaar. IEDEREEN is vandaag welkom.
Uren: 14u30 - …
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief , IEDEREEN

Zaterdag 21 mei: Technopolis
Vandaag gaan we naar technopolis, we gaan proberen
zoveel mogelijk bij te leren om maandag al onze
klasgenootjes nieuwe dingen aan te leren. Verdere
informatie volgt nog.
Uren: 11u30 - 17u00
Locatie:
Meenemen:

Zaterdag 28 mei: waterspelletjes
We hebben gevraagd aan de weergoden of ze ons wat van het goede geven vandaag. Als ze
onze requests hebben gevolgd gaan we vandaag VECHTEN. Geen zorgen oudertjes, het enige
wapen is water :). We kijken er al naar uit.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons veldje
Meenemen: Uniform, spelgrief
Zaterdag 4 juni: knutselvergadering
vandaag laten we het creatieve welpje in ons los en gaan we aan de slag met alles wat
kleurt, glittert, lijmt en knipt. Jullie mogen allemaal knutselgerief meenemen zoals
toiletrolletjes, verf, stiften,… laat jullie maar eens gaan!
Uren: 14u30-17u
Locatie: Ons prachtige veldje
Meenemen: Uniform en knutselgerief

Zaterdag 11 juni: kampvuur
We doen vandaag een kampvuurtje waar we liedjes kunnen
zingen, sketchkes of dansjes kunnen doen en nog vele meer.
Natuurlijk horen hier ook snacks bij, daarvoor vragen wij 2
eurootjes.
Uren: 18u30-20u30
Locatie: Ons geliefde lokaal met kampvuur ernaast
Meenemen: Uniform en 2 eurootjes

Zaterdag 18 juni: spelvergadering
Om op te warmen voor kamp, trekken we vandaag weer onze spel schoenen aan. We zien
jullie in uniform met speelkledij in de hand aan ons lokaal. Tot dan!
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief

Zaterdag 25 juni: filmavond
Nu dat de leiding wat minder tijd heeft kijken we vanavond een filmpje, iedereen mag een
film meenemen en 2 eurootjes dan neemt de leiding de snacks mee.
Uren: 18u30-20u
Locatie: Ons filmlokaal
Meenemen: Vrijetijdskledij en 2 euro
Kamp:
Eindelijk, iedereen kijkt er naar uit. Hopelijk kunnen wij iedereen ontvangen op ons
geweldig kamp. Hier komt ook nog een extra boekje over online.
Datum: 9-19 juli

Wist-ge-datjes
❖ Jonggivers stinken.
❖ Wij gelukkig een pak properder zijn.
❖ Persoonlijke hygiëne belangrijk is.
❖ Wij er superveel zin in hebben.
❖ Jullie hopelijk ook niet kunnen wachten.
❖ ‘Hongerige Wolf’ een plaatsnaam is in Nederland
❖ Dit wel een heel gekke naam is voor een plaats.
❖ ‘Raar’ ook een plaatsnaam is in Nederland.
❖ De naam ‘Raar’ een rare plaatsnaam is.
❖ De lederschildpad de grootste is op aarde.
❖ Wij nog niet alle schildpadden vergeleken hebben in grootte.
❖ Wij dit weetje bijgevolg niet met honderd procent zekerheid kunnen
bevestigen.
❖ We het zeker nader zullen onderzoeken.
❖ Een octopus drie harten heeft.
❖ Wij één hart meer dan genoeg vinden.

❖ Maar je natuurlijk nooit genoeg harten kunt hebben.
❖ De gemiddelde vrouw 20 kg lippenstift eet in haar leven.
❖ De leiding lippenstift niet zo lekker vindt.
❖ Wij hier dan ook niet van eten.
❖ Er 336 kuiltjes in een golfbal zitten.
❖ Dit een heel nutteloos weetje is.
❖ Wij het toch even meedelen.
❖ Het misschien ooit wel van pas komt.
❖ Je dit nooit kan weten.
❖ Neuzen en oren nooit stoppen met groeien.
❖ Oude mensen daarom vaak grote oren en neuzen hebben.
❖ Een varken fysiek niet in staat is om naar de hemel te kijken.
❖ Dit triestig is voor het varken.
❖ Wij wel naar de hemel kunnen kijken.
❖ Wij daarom beter zijn dan varkens.
❖ De leiding de beste is.

Als je dit ziet, groetjes van Balou

