
PROGRAMMA WELPEN
Mei - Juni

INLEIDING

Wow, we zijn al in de laatste twee maanden voor het kamp beland! Dat is toch weer snel

gegaan! Uiteraard staat het programma deze keer weer vol met toffe activiteiten.

PLANNING

ZONDAG 2 MEI (9u30 - 12u00)

INGERUKT MARS! LINKS RECHTS LINKS RECHTS. Soldaatwelpen,

wees paraat! Zorg deze zondag zeker dat je schoenen

opgeblonken zijn en je in piekfijn uniform voor ons klaarstaat.

ZONDAG 9 MEI (9u30 – 12u00)

Wie kan het hoogste, het beste, het langste, het snelste, het ... ?

We spelen vandaag een LADDERCOMPETITIE. Wie eindigt om 12

uur helemaal bovenaan?

VRIJDAG 14 MEI: KAMPAVOND

Vanavond is het kampavond. Hierbij willen wij de ouders uitnodigen om info te krijgen over

het kamp. Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.



ZONDAG 16 MEI (9u30 – 12u00)

S A M E N

T E A M S

V R I E N D E N

S T R A K P L A N

T O F

W I N N E N

V L A G

O N G E L O O F L I J K P L E Z A N T

ZONDAG 23 MEI (9u30 - 12u00)

Vandaag ravotten we erop los, we maken veel plezier met bekende en minder bekende

pleinspelletjes!

VRIJDAG 28 MEI (18u30 - 20u30)

Omdat de leiding bijna examens heeft is er deze week geen vergadering op zondag.

Natuurlijk kunnen we jullie niet missen en daarom zorgen we voor een super ontspannende

vrijdagavond. Jullie mogen jullie kookkunsten weer eens boven halen, want we doen een

woudloperskeuken! Jullie mogen zeker lekkere dingen zoals marshmallows of zwanworstjes

meenemen.

ZONDAG 6 JUNI (9u30 - 12u00)

Professor Proper is een stokoude man die heel zijn leven

lang bezig geweest is met het ontwikkelen van een

machine dat afval verandert in snoepjes. Toen de machine,

gemaakt uit gerecycleerd afval, na vele jaren ontwikkelen

eindelijk een feit was, werden er enkele belangrijke

onderdelen gestolen door de afvalmonsters. De

afvalmonsters zijn stinkende, valsspelende trollen die als

enige doel hebben heel de wereld te vervuilen. Ze wonen

in grotten gemaakt uit afvalbergen. Ze willen dus ook niet

dat er afval gerecycleerd wordt. Als het afval verdwijnt,

verdwijnen eveneens de afvalmonsters.



Help ons de afvalmonsters te verslaan!

VRIJDAG 11 JUNI (18u30 - 20u30)

Wij zijn nog steeds aan het studeren, amai wat gaan we slim worden! Deze week dus weer

geen vergadering op zondag, maar op vrijdag.

We maken het gezellig vanavond, neem allemaal maar een gezelschapsspelletje mee!

ZONDAG 20 JUNI (9u30 - 12u00)

Omdat sporten gezond is mogen jullie vandaag eens laten zien hoe sportief jullie nog zijn!

Bereid je voor op een geweldig atletische estafette! Wij zijn alvast aan het trainen.

ZONDAG 27 JUNI (9u30 - 17u00)

Veel vertellen kunnen we nog niet want vandaag is het verrassingsvergadering! Als je

benieuwd bent, kom dan zeker langs! Neem zeker een lunchpakket en een 4-uurtje mee.

Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.

SLOTWOORD

Ziezo, dat waren al de laatste twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar het

kamp als wij!

Groetjes,

Chil, Mysa, Ko, Baloe en Bagheera


