Heeeeeeeeeeeeeeeeeeey welpen! Zijn jullie klaar voor nog twee maand boordevol
leuke activiteiten? Lees dan snel verder wat we allemaal in petto hebben voor jullie!
Hopelijk ben jij van de partij deze maand!
(vergeet niet in te schrijven

)

Ouders dragen steeds een mondmasker bij het ophalen of afzetten van leden.
Heb je symptomen? Blijf dan thuis!
Moet er een test worden afgenomen of is er een welp positief? Laat het asap
weten!

Zondag 2 mei: 14:00-17:00 = bosstratego
Kunnen jullie het kamp van de tegenstanders vinden in het bos? Misschien kunnen jullie zelf de vlag te
pakken krijgen! Kom het vandaag ontdekken in het bos want er wordt een serieuze oorlog gevoerd!

Zondag 9 mei: 14:00-17:00 =
Woutloperskeuken
Vandaag koken we zoals vroeger, op een
echt vuur! Wij hebben zeker al gezien dat
jullie een vuur kunnen aanmaken maar
kunnen jullie ook koken? Nu is je kans om
je te bewijzen! Laat ons maar eens zien
wat jij er allemaal van bakt

Zondag 16 mei: 14:00-17:00 = vieruurtjeszoektocht
OHNEE!!! Vannacht werden al onze vieruurtjes gestolen uit het lokaal! De dief speelt met onze voeten
en heeft de vieruurtjes overal in Klein-Sinaai verstopt, gelukkig dat we foto’s hebben gekregen waar ze
ongeveer liggen! Maar de leiding is met veel te weinig om al deze vieruurtjes te pakken te krijgen, we
hebben jullie hulp dringend nodig!!

Zaterdag 22 mei: 18:30-20:30 =
Kampvuurspelletjes
Ben jij de weerwolf? Of eerder de heks? Misschien het spiekend
meisje? Vanavond spelen we kampvuurspelletjes en roosteren
we lekkere marshmallows!

Zaterdag 29 mei: 18:30-20:30 = Rechtendoortocht
Vanavond stappen we naar de plek waar de zon onder gaat! We springen over beken, gaan door
maïsvelden, we gaan altijd rechtdoor! Doe maar goede botinen of laarzen aan want de weg naar de zon
is een lange tocht waar het al eens vuil kan worden!

Zaterdag 5 juni: 18:30-20:30 = Inbrekertje
Weet jij welk raam open staat om naar binnen te glippen? Of is de deur misschien een paar minuten
open… PASOP dat de leiding jullie niet pakt! Laat vanavond jullie inbreeks skills maar eens zien maar
weer snel, want dat is de leiding ook

Zaterdag 12 juni: 18:30-20:30 = Leiding VS welpen
Jullie zijn misschien met meer als ons maar zijn jullie ook sterker? Zijn jullie ook sneller? Zijn jullie ook
beter? Dat zullen we vanavond ontdekken want het is Leiding tegen de leden! En wij spelen het hard en
zullen er alles aan doen om te winnen dus laat je vooral niet kennen!

Zondag 20 juni: 14:00-17:00 = Teambuilding
We vertrekken bijna op kamp! Maar wat voor een
groep zijn de welpen? Seutjes? NEEEN! Vandaag
werken we samen om alle opdrachten goed te
volbrengen!

Zondag 27 juni: 14:00-17:00 = Olympische spelen
Er staan heel wat medialles op het spel! De olympische spelen verhuizen dit jaar onverwacht naar
Klein-Sinaai en zijn nog opzoek naar een hele boel atleten! Ben je geen atleet? Enthousiast zijn is al
meer dan genoeg voor ons! Stretch je benen op voorhand, train je armspieren met de zwaartste
gewichten of kom met de fiets naar de scouts en je bent al helemaal opgewarmd! Met welke medaille ga
jij vandaag naar huis?

Tot op kamp!!
Groetjes van jullie mooiste leiding
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