Zondag 2/05 – Verrassings Vergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z1/3)
Dit weekend staat er jullie een mega zotte vergadering te wachten, maar we kunnen hier nog
niets over verklappen ! Jullie zullen moeten komen kijken om het te ontdekken. Komen is de
boodschap dus, wees daar of wees een vierkantje !

Zondag 9/05 – Technieken vergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z1/3)
Wat is een sjorring? Of een driepikkel? Geen probleem als je het antwoord niet weet, vandaag ga
je het allemaal ontdekken, we gaan jullie namelijk de belangrijkste technieken die een scouts
moet kunnen uitleggen. Bereid je dus voor om allerlei nieuwe dingen te leren die nog heel je
scouts carriere gaat kunnen gebruiken.

Zaterdag 15/05 – Ladderspel vergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Grijp vandaag je kans om te bewijzen dat jij de allersterkste, stoerste en slimste
welp bent! Vandaag strijden we allemaal tegen elkaar om de kampioen te worden.
Helaas kan maar 1 welp deze titel bemachtigen…

Zaterdag 22/05 – Leidingswissel –14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Oh nee, de leiding is jullie leiding niet meer. Want deze vergadering krijgen jullie
andere leiding. Welke leiding, is natuurlijk jullie eerste vraag. We kunnen al een
kleine tip geven misschien. De naam van iemand van de jullie leiding van deze
week start misschien wel met een J. Of niet? Of met een andere letter van het
alfabet, dat kan ook.

Zondag 30/05 – Waterspelletjes vergadering – 14u00-16u30 –
Lokaal (Z1/3)
Joepie de zon is daar, zomerse temperaturen is er een
betere manier om verkoeling te zoeken dan met
waterspelletjes. Bereid jezelf voor op een hele hoop
waterballen en zotte spelletjes.
Deze vergadering is onder voorbehoud, moest het slecht
weer worden communiceren we tijdig over het alternatief.
LET OP: OP DIT WEEKEND IS HET OOK KAMPINFOMOMENT
NA DE VERGADERING

Zondag 6/06 –Gezelschapspelletjes vergadering –14u00-16u30– Lokaal (Z1/3)
Twister, Hippo Hap, Stef Stuntpiloot of liever een klassieker zoals Monopoly of Trivial Pursuit?
Jullie leiding zit middenin de examenperiode, dus vandaag doen we het rustig aan. Neem je
favoriete (gezelschaps)spelletje mee, speel met al je vriendjes en vriendinnetjes en bewijs dat jij
de gezelschapsspelletjeskampioen bent.

Zaterdag 12/06 – Kookvergadering – 14u00-16u30 – Lokaal (Z2/4)
Vandaag testen we hoe goed jullie recepten kunnen volgen, ingrediënten kunnen afwegen en
oven juist kunnen afstellen. We gaan namelijk iets lekker klaar maken. Vergeet geen 2 euro mee
te nemen zodat we de best ingrediënten kunnen voorzien.

Zaterdag 19/06 – Tijdcapsule vergadering – 14u00-16u30 –
Lokaal (Z2/4)
In oktober 2020 (dat is dus al acht maanden geleden hé?!
) staken we een tijdcapsule vol leuke herinneringen in de
grond. Nu het scoutsjaar bijna ten einde loopt, is het dus tijd
om die weer boven te halen. Benieuwd of jij veel veranderd
bent op die tijd? Benieuwd of je ik uit het verleden misschien
een geheime boodschap heeft achtergelaten? Kom het
ontdekken!

Zondag 27/06 – Geen vergadering – Thuis
De leiding is volop het lokaal aan het opruimen en we zijn ook de laatste voorbereidingen aan
het treffen voor ons zotte kamp, daarom is het deze week nog even rust. Rust maar goed uit
allemaal voor het zotte kamp dat eraan komt !

Een stevige linker van jullie Welpenleiding!
Kottick, Chil, Tikki & (Watermel)Oe(n)

