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PROGRAMMA WELPEN 
Mei - Juni 

INLEIDING  

Na ons geweldige groepsweekend gevolgd door de paasvakantie vliegen we er weer 

in met enkele super toffe vergaderingen. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie en de 
zon om het jaar in schoonheid af te sluiten!  

PLANNING  

ZONDAG 5 MEI (9:30U - 12:00U)  

Begin maar al aan die conditie te werken want vandaag staan er balspelen op het 

programma. Na deze vergadering gaan jullie gegarandeerd als een echte topatleet 
weer naar huis. Komen is de boodschap! Nadien zijn jullie nog allemaal uitgenodigd 
op de scouts voor de Vlaamse kermis georganiseerd door onze givers!  

 

ZONDAG 12 MEI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag trekken we de bossen in voor een mega leuk bosspel! Hebben jullie er ook 
zo veel zin in? 
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VRIJDAG 17 MEI (20:00U – …)  

Kampavond! 
Zijn jullie benieuwd wat het kampthema is? Wees er dan zeker bij op de kampavond 
om 20u op de macadam! Zowel de mama’s en papa’s als de welpen zijn van harte 
welkom! Een uitnodiging volgt zeker nog!  

ZONDAG 19 MEI (9:30U – 12:00U) 

Het is weer tijd voor een zotte knutselvergadering. Wat we juist gaan knutselen blijft 
nog een verrassing. Spannend! 

ZONDAG 26 MEI (9:30U-17:00U)  

Vandaag gaan we naar het Nachtegalenpark! Het is een hele dag dus vergeet zeker 
geen lunchpakket en fluohesje. 

 

ZONDAG 2 JUNI (9:30U – 12:00U) 	

Rarara, wat gaan we doen vandaag? 
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ZONDAG 9 JUNI (9:30U - 12:00U)  

Hopelijk zijn de weergoden ons vandaag goedgezind. Haal die waterballonnen en 

waterpistolen maar al boven, vandaag spelen we waterspelletjes! Wie durft de strijd 
aan te gaan?  

VRIJDAG 14 JUNI (19:30U – 21:30U)  

Vanavond kruipen we lekker gezellig tegen elkaar aan en genieten we van een film. 
Welke film het wordt, blijft voorlopig nog een verrassing. Vergeet zeker geen dekentje 
of slaapzak mee te nemen! 

 

ZONDAG 23 JUNI (9:30U – 17:00U) 

Het jaar is weer voorbij gevlogen, we zijn al aan onze laatste vergadering 
toegekomen. Vandaag gaan we samen met de kapoenen en de wolven op pad. Naar 

waar blijft nog een verrassing. Het is weeral een hele dag dus vergeet zeker geen 
zwemgerief, fluohesje en lunchpakket. Wij verwachten jullie aan Berchem station, 
verdere info volgt nog. 

 

Na al dat ravotten in het water hebben jullie vast honger gekregen, daarom zien we 
jullie graag verschijnen op onze jaarlijkse BBQ!  
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SLOTWOORD 

De laatste vergadering is alweer voorbij. Wij vonden het alvast een topjaar en hopen 
iedereen terug te zien op kamp! 

Groetjes,  

De welpenleiding 

Ko, Baloe, Akela, Nathoe, Bagheera, Chil, Tabaqui en Chicai  

 


