WELPEN
Allerliefste welpjes en welpenouders,
We hopen dat jullie allemaal een kei leuke vakantie achter de rug hebben en terug
helemaal klaar zijn om terug naar school te gaan (ohnnn :(( ). Maar niet getreurd, dat
wilt ook zeggen dat het weer elke week tijd is voor supergeweldigcoole vergaderingen
(JEEEEJJJJ :)) )
We beginnen het jaar een beetje anders dan anders. We nemen pas afscheid van onze
geliefde oudste welpjes na de feestelijke opening van ons scoutsjaar. Hierdoor moeten
jullie een weekje langer wachten om te weten te komen wie jullie FANTASTISCHE
leiding van dit jaar is. Is het misschien dezelfde als vorige jaar? Of is er iemand nieuw
bij? Zou Baloe er nog zijn? SPANNEND!
Wij hebben alvast een planning gemaakt om jullie al een idee te geven wat jullie te
wachten staat. Lees de volgende paginas dus al maar eens goed door en vul je agenda al
maar aan zodat we jullie zoveel mogelijk kunnen zien op deze supergeweldigcoole
vergaderingen.
We proberen altijd zo goed mogelijk het boekje te volgen. Moesten er aanpassingen
gebeuren proberen wij dit tijdig te laten weten aan jullie.
Wij hebben er alvast super veel zin in!
Een stevige linker,
De welpenleiding

Akela

Ikki

Raksha

Simon De Ceulaer
Simondec@hotmail.be

Julie Van Reusel
vanreusel.julie@gmail.com

Marie Bastiaens
marie_bastiaens@outlook.com

04 95/ 12 11 55

0468/14 17 26

04 72/ 73 69 82

zaterdag 15 oktober: Tocht
Vandaag mogen jullie allemaal een uurtje vroeger komen want we gaan een
megasupercoole wandeling maken.
Trek dus zeker je wandelschoenen
aan en neem jullie beste stapbenen
mee want we gaan er een
topwandeling van maken! Waar we
precies gaan wandelen dat blijft nog
een verrassing. Een hint kan je
vinden op de foto :))
Waar: Berchem station aan de kant
van de Panos
Wanneer: 13u00-17u00 (de trein vertrekt om kwart na, kom dus zeker op tijd!!!)
Wat neem je mee: botinnen, rugzakje met vieruurtje en drinkbus (evt regenjas
indien nodig)

Zaterdag 22 oktober: Spelvergadering
Tijd om nog eens scouteske spelletjes te spelen. Wat is jullie lievelingsspel? Dikke
Bertha of liever dunne Bertha? Schipper-mag-ik-over-varen of touwtrekken? Denk
allemaal eens goed na over jullie lievelingspel en dan spelen we dat misschien
vandaag wel.
Waar: Ons veldje naast ons prachtige lokaal
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem je mee: Speluniform en idee voor je lievelingsspel
zaterdag 29 oktober: Halloween vergadering
Kennen jullie het spook van Timboektoe? Of het
monster van Loch Ness? Of meer fan van de
weerwolven van Wakkerdam? Trek vandaag jullie
griezeligste outfit aan en kom mee griezelen met
ons. Wat we precies gaan doen dat blijft nog even
een verrassing.
Waar: Ons prachtige lokaal
Wanneer: 19u-21u
Wat neem je mee: verkleedkleren in halloween
thema

weekend 4-6 november: Takweekend
JEEEEEEEJJ, het is weer tijd voor het
leukste weekend van het jaar!!!! Wij hebben
er alvast super veel zin in. Meer informatie
volgt later nog in het weekendboekje.
Waar: verzamelen aan het lokaal
Wanneer: vrijdag 4 tot zondag 6 november
Wat neem je mee: Zie meeneemlijst in het
weekendboekje
zaterdag 12 november: Spelvergadering
Jullie zien het goed, vandaag gaan we ons weer helemaal uitleven met spelletjes.
Neem dus jullie beste spelbenen mee!
Waar: Ons meest geweldige veldje
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem je mee: speluniform
zaterdag 19 november: Geen vergadering
De hele leiding moet helaas deze week op bezoek bij de koningin van chakamaka en
wij kunnen er daardoor niet zijn deze week. We zien jullie snel terug volgende week!
Waar: Als jullie willen, altijd welkom in chakamaka
Wanneer: Nooit :((
Wat neem je mee: Niks :((
zaterdag 26 & zondag 27 november: MARSEPEIN
Het is weer zover! onze jaarlijkse
marsepein verkoop. We zijn al druk in de
weer om alle marsepein op tijd klaar en
ingepakt te krijgen maar nadien is het
aan jullie om met jullie beste
verkooptrucs en verkoop speeches deze
overheerlijke marsepein aan de lieve
mensen te verkopen. Neem dus zeker
jullie grootste glimlach mee :))
Waar: verzamelen aan het lokaal
Wanneer: Za: 10:00 - 17:00 & Zo: 10:00 - 13:00
Wat neem je mee: rugzak met lunchpakket, snackje en drinkbus. Ook
handschoenen/muts/sjaal kunnen nuttig zijn en je beste verkoopskills

zaterdag 3 december: Sinterklaas
We hopen dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar
want zoals jullie misschien al wel gehoord hebben is
sinterklaas in het land. Hoeveel sinterklaas liedjes
kennen jullie? Misschien als we heel luid zingen komt
Sinterklaas wel eens langs…
Waar: het lokaal
Wanneer: 14u-17u
Wat neem je mee: Een mooie tekening en/of brief
voor sinterklaas en de roetpieten of misschien wel een
suikerklontje voor slechtweervandaag?
zaterdag 10 december: film
We toveren vandaag ons lokaaltje om in een heuse cinema. En bij
een cinema hoort natuurlijk een lekker hapje en drankje :))
Waar: ons prachtige lokaal
Wanneer: 15u-17u
Wat neem je mee: 2 eurootjes voor een hapje/drankje

zaterdag 17 december: Kerstfeestje
Met de drukke kerstperiode voor de boeg, plannen wij
graag ook een ongeloofelijk leuk en onvergeetbaar
kerstfeestje in. Wij zorgen voor de kerstboom en
kerstversiering, het enige dat we dan nog nodig
hebben zijn jullie! Komen jullie ook naar de laatste
vergadering van 2022?
Waar: Kerstlokaal den 22
Wanneer: 14u30-17u00
Wat neem je mee: een cadeautje ter waarde van 5
euro (het cadeautje moet geschikt zijn voor eender
welke welp)

Wist ge datjes:
Wist je dat…
... wij super veel zin hebben in het komende scoutsjaar
… we hopen dat jullie er ook super veel zin in hebben
… dit het eerste boekje van het jaar is
… hier alle vergaderingen in staan
… hier ook wistje datjes in staan
… hier ook kleurplaten in staan
... ik zeveren en praten heel leuk vind
... ik niet ga zeggen wie ik ben
... bananen krom zijn
... dit komt doordat ze naar de zon groeien
... het vorige wistjedatje niet waar is
... je een avocado plant kan laten groeien uit een avocado pit
... de kathedraal van Antwerpen 123m hoog is
... rosse mensen een hogere pijngrens hebben
… ik niet weet of er rosse welpjes zijn
… ik dit graag aan deze welpjes wil vragen of dat dit waar is
… ik jullie geen pijn ga doen!
… jonggivers stinken
… de leiding allemaal ooit jonggiver is geweest
… wij dus allemaal ooit gestonken hebben
… Raksha en ikki zich genoeg hebben gewassen nadien
… We niet weten of dat bij Akela ook het geval is
… Baden-powell de oprichter van de scouts is
… dit misschien wel een leuke quizvraag is
… vlinders geen kleuren kunnen zien
… hun zicht dus gewoon zwart wit is
… ik dit heel droevig voor hen vind

… onze scouts den 22 is
… het huisnummer van ons lokaal ook 22
… dit wel cool is
… welpjes de leukste groep is
… wij daarom heel blij zijn om welpenleiding te zijn
… DE LEIDING DE BESTE IS!!!

