Welpen
maart-april-mei

Zaterdag 2/03 – 14:00-17:00
De leiding is op missie om nog een
nachtfurie te vinden, gelukkig is er
andere leiding die jullie met plezier een
namiddag entertaint. Vandaag is het
leidingswissel!

Zaterdag 9/03 – 14:00-17:00
Draken en bossen lijken niet direct een
slimme combinatie, maar toch kunnen
draken ook genieten van de natuur zonder
ze in brand te steken! Maak jullie allemaal
klaar voor een super lit bosspel.

Zaterdag 16/03 – 10:00-14:00!
Om een hele dag draken te trainen moet je
voldoende eten! Vandaag kunnen jullie
bewijzen dat jullie even goed vuur kunnen
maken als onze gevleugelde vrienden om
daarna een overheerlijke maaltijd klaar te
maken. Neem allemaal eten (vlees,
pasta/aardappelen…) een gamel en bestek
mee voor dit feestmaal.

Zaterdag 23/03 – 14:00-17:00
Na de poging van Drako om Berk te
veroveren is er heel veel puin en ander
afval achtergebleven. Trotse Vikingen
kunnen hun dorp er natuurlijk zo niet
bij laten liggen! Vandaag doen we met
z’n allen een zwerfvuilactie om van
Berk weer het prachtigste vikingdorp in
het noorden te maken.

Zaterdag 30/03 – geen vergadering
Dit weekend is de leiding zelf weg om zich
verder te verdiepen in de kunst van het
vliegen. Deze week is er dus geen
vergadering.

Zaterdag 6/04 – 13:45-17:00 op de
terreinen van scouts Sinaai (Wijnveld in
Sinaai, ongeveer ter hoogte van nummer
252)
Een naburig dorp beweert dat zij snellere
draken hebben dan de onze. Om hun
ongelijk te bewijzen wordt er een groot
drakentoernooi georganiseerd tussen
iedereen in het district om te bewijzen dat
wij nog steeds de beste drakentrainers
zijn! Vandaag is het de districtsactiviteit.

Zaterdag 13/04 – 14:00-17:00
Toothless en Hikkie zijn in de val gelokt door
een slechte drakentrainer, de enige hoop om
hen te bevrijden zijn de legendarische
drakentrainers van de welpen! Vandaag is
het het themaspel, trek allemaal jullie
drakentrainerkleren aan en help ons om
Hikkie uit de klauwen van de bandieten te
redden.

Zaterdag 20/04 – geen vergadering
Dit weekend zijn we samen met de draken
paaseitjes gaan zoeken, helaas is er hierdoor geen
vergadering. Jullie zijn wel allemaal van harte
welkom op de paasreceptie (13-18u) van de
scouts op maandag 22/04.

Vrijdag 26/04 – Zondag 28/04 – weekend
Dit weekend trekken we er een paar dagen op
uit met onze draken om hen en elkaar beter te
leren kennen. Hopelijk zien we jullie allemaal op
dit megavet weekend!

Zaterdag 04/05 – groepsuitstap
Vandaag gaan we met heel de scouts op stap
om de wereld wat te verkennen. Wie weet
vinden we de verborgen wereld wel! Meer info
over de groepsuitstap volgt nog.

Zaterdag 11/05 – 14:00-17:00
Na vliegen houden draken ook enorm van
zwemmen! Vandaag halen we onze innerlijke
waterrat naar boven en laten we ons volledig
gaan met waterspelletjes!

Zaterdag 18/05 – 17:00-19:00
Als afsluiter halen we nog eens onze kookskills
boven om een overheerlijke maaltijd te bereiden.
Met onze draken wordt de BBQ aansteken geen
probleem, en kunnen we snel genieten van onze
lekkere maaltijd! Breng allemaal je eigen vlees
mee en 3 euro zodat wij groenten kunnen
voorzien.

Extra info
Het kamp is van 3 tot 9 juli, meer info volgt nog.
Meer info over de kampinschrijvingen (25 en 26 juni) volgt nog.
We vinden nog steeds dassen en hemden zonder naam in, schrijf hier zeker je
naam in zodat we je kleren terug kunnen geven als je ze verliest!

Wist-je-dat….
•
•
•
•

Welpen echte waterratten zijn.
Welpen beter kunnen quizzen dan de kabouters.
Welpen heel goed kunnen masseren.
Er een nieuwe film uit is van Hoe tem je een draak.

Dat was het dan voor dit spiespunt!
Een stevige linker, de welpenleiding Charlotte, Eva, Emma, Lander, Pieter, Arthur, Kerim, Sam en Sander

