Kalender welpen

Vrij 11 jan

Gezelschapspelletjesavond: 19u tot 21u
Breng jullie favoriete spelletjes mee! We voorzien een hapje en drankje.

Zat 19 jan

Geen vergadering
Jullie lieftallige leiding heeft examens dus we zitten tot over onze oren in het
werk. Tot volgende week!

Zat 26 jan

Kookvergadering: 14u tot 16u
De leiding doet boodschappen voor een lekker gerechtje, kunnen jullie
2 euro meebrengen? Wat we gaan klaarmaken is nog een verrassing, maar
het is super lekker… dat is gegarandeerd.

Zat 2 febr

Olympische fotozoektocht: 14u tot 16u
Bereid jullie brein voor op een fotozoektocht. Verschillende landen nemen het
tijdens deze fotozoektocht tegen elkaar op in Olympische sporten. Zorg dat je
conditie op pijl staat om te winnen.

Zat 9 febr

Geen vergadering: 14u tot 16u

Zat 16 febr

Valentijnvergadering: 14u tot 16u
Oh la la… Is er iemand verliefd? Samen met de liefste kabouters vieren we
Valentijn. Haal jullie harmes maar boven!

Zat 23 febr

Paintball: 14u tot 16u
Boem boem pang pang. Versla elkaar!

Zat 2 maart

Cluedo: 14u tot 16u
Wie is de moordenaar? Wie is het slachtoffer? Wat is het moordwapen? En
waar is het gebeurd…? Tum, tum, TUM ……..

Zat 9 maart

Welpen vs. kabouters: 14u tot 16u

j

Vandaag kunnen jullie voor eens en altijd bewijzen dat jullie toffer, slimmer,
stoerder, knapper, … zijn dan de welpen. Zie het als een uitdaging.

Zat 16 maart Geen vergadering: 14u tot 16u
Vandaag is er geen vergadering omdat de leiding op techniekendag is. Hierbij
leren we verschillende dingen bij zoals vuur maken, tenten opzetten, …
Zat 23 maart Bosspel: 14u tot 16u
We spreken om 14u af aan Edewallebos (speelbos met totembos). Doe
allemaal jullie laarsjes aan.
Zat 30 maart Challenges: 14u tot 16u
J

De leiding daagt jullie op deze dag uit. Train maar allemaal goed jullie
spiertjes, want wij zullen in form zijn.

Ps: het kamp gaat door van 15 – 22 juli.
Een stevige scoutslinker,
De welpenleiding
Julie (takleidster): 0471/86.29.84
Liselot: 0471/03.63.58
Stan: 0486/11.68.42
Domenique: 0478/77.13.77
Vragen of andere opmerkingen? Mail naar welpenleiding@scoutskortemark.be

