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PROGRAMMA WELPEN 
MEI - JUNI 

INLEIDNG  

De paasvakantie zit erop. Hopelijk hebben jullie genoten van het groepsweekend, wij 
zeker wel! Zet je schrap voor de laatste twee maanden van het scoutsjaar! 

PLANNING  

ZONDAG 6 MEI (9:30U - 12:00U)  

Wie eindigt er vandaag helemaal aan de top? 
Wie slaagt er in te winnen van de andere 
welpen? Zet je beste beentje voor, want dat 
kan je vandaag ontdekken tijdens onze 
laddercompetitie!  

Na de vergadering kan je je nog verder 
uitleven tijdens onze jaarlijkse Vlaamse 
kermis. Kom zeker een kijkje nemen ;)  

ZONDAG 13 MEI (9:30U – 12:00U)  

Hoe goed zijn jullie gooikunsten? Zal het jou lukken om de anderen helemaal vol te 
gooien of zal jij diegene zijn die megavuil terug naar huis keert?  
Jaja, hoor je het al? Wij spelen vandaag een fantastisch groot MEELBALLENGEVECHT! 
Jieppiee! 

ZONDAG 20 MEI (9:30U-12:00U)  

We starten vandaag een tocht met twee groepen, de 
ene met een appel, de andere met een ei. Welke 
groep zal terugkeren met de grootste buit? Dat 
wordt spannend! Het enige wat je moet doen 
vandaag is: ruilen. Eitje, toch? J 
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VRIJDAG 25 MEI  

Vanavond kunnen jullie ons kampthema komen ontdekken op de kampavond. Hou je 
mail en site in de gaten, verdere info volgt nog! 
 

ZONDAG 27 MEI (9:30U – 17:00U)  

 
 
Vandaag staat er flinke wandeltocht op het programma.  
Uiteraard hoort hier een toffe eindbestemming bij, maar die 
houden we voorlopig nog eventjes geheim. Benieuwd 
waarnaar we zullen wandelen? Dan moet je zeker komen!  

Niet vergeten: je wandelbenen, een fluohesje, koek, 
drankje, lunchpakket.  

 

ZONDAG 3 JUNI (9:30U - 12:00U)  

Was het nu links, rechts of rechtdoor? Of toch 
links? Nee.. Of.. ? Wij weten het niet meer en 
hebben jullie hulp nodig om uit deze betoverende 
doolhof te geraken!  

  

ZONDAG 10 MEI (9:30U – 12:00U)  

 

Jaja, eind-e-lijk! Warm weer! Tijd voor wat verfrissing. 
En hoe kan dat beter dan met een leuke 
waterestafette? We kunnen jullie alvast vertellen dat 
jullie niet droog naar huis zullen keren :D  
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ZONDAG 17 JUNI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag maken we het park van Hoboken onveilig! Kom ontdekken wat we hiermee 
bedoelen, want we verraden niks!   

 

ZONDAG 24 JUNI (9:30U-17:00U)  

We zijn aangebroken aan de laatste vergadering 
van het jaar. (Allemaal in koor: “Ooooh…”) Maar 
niet getreurd, want voor deze laatste dag staat 
er nog een superleuke activiteit gepland!  
 
Wat je zeker moet meenemen: fluohesje, 
lunchpakket, zonnecrème en zwemgrief.  
Verdere informatie volgt nog.  
 
Nadien kan je lekker komen eten op onze BBQ. 
Vergeet je niet in te schrijven!  

 

SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren al de laatste twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar 
het kamp als wij! Tot dan!  

Ne stevige linker!  

Sona, Jacala, Nathoe, Bagheera, Sherekhan, Oe 

   

 


