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Hallo Welpen en ouders/verzorgers, 

Gelukkig mogen we weer fysieke 

opkomsten draaien. We hebben voor 

jullie een programma brief tot aan 

midden mei. Dit zodat we het laatste 

stuk tot aan de zomervakantie nog 

aan kunnen passen aan de hopelijk 

versoepelde corona maatregelen.  

Ook staat er in deze programma brief 

de datum voor ons kamp. Noteer deze 

in je agenda! 

Let op! Door de nu geldende 

corona maatregelen houden wij 

zoveel mogelijk buiten opkomst. Dit 

betekend dat wanneer het slecht 

weer wordt de opkomsten worden 

afgeblazen.  

20 februari  Vogels 

27 februari Routetechnieken 

Kunnen jullie de weg vinden? 

6 maart Reptielen 

Zijn jullie stoere welpen die niet bang 

zijn voor reptielen? We zullen het 

vandaag zien.  

13 maart Jantje Beton 

We gaan collecte lopen voor Jantje 

Beton. Hiermee halen we geld op voor 

buitenspeelmogelijkheden in 

Nederland maar ook voor onze eigen 

vereniging. Mochten we ergens anders 

verzamelen als op het clubhuis dan 

horen jullie dit nog.  

20 maart Buiten koken 

We gaan vandaag koken, dit doen we 

niet in de keuken maar BUITEN! 

27 maart Sport en spel 

Wie kan er heel hard rennen? En wie 

kan er heel goed met een bal spelen? 

Vandaag gaan we allemaal sport 

spelletjes spelen.  
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3 april Pionieren 

We gaan iets gaafs maken met touw 

en palen.  

10 april vuur 

17 april Beestenbende 

Op en om ons terrein ligt er altijd 

behoorlijk wat afval. Dit gaan we eens 

goed opruimen! 

24 april vakantie 

Er is geen opkomst ivm de vakantie 

1 mei Moederdag 

Het is bijna moederdag. Wij gaan dus 

een leuke verassing maken voor alle 

lieve moeders of andere belangrijke 

vrouwen! 

8 mei vakantie 

Er is geen opkomst ivm de vakantie. 

13-16 mei (zomer)kamp

We gaan op kamp! Wat het thema is

en waar en wanneer je verwacht wordt

krijg je nog te horen. Maar noteer de

datum vast in je agenda wat het kamp

wil je natuurlijk niet missen!!

Vragen of kan je een keer niet 
komen?   
Geef dit dan door aan de leiding: 

Welpen E-mail: 

welpenochtend@scoutinghamaland.nl 

Let op: Alle opkomsten zijn onder 

voorbehoud. Veranderingen 

proberen we zo snel mogelijk door te 

geven.  
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