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Beste Ouders/Verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste Welpen Nieuws van dit seizoen. Na een periode meteen gezellige overnachting een leuke
Pinksteropkomst gaan we verder. In deze editie vindt u de laatste opkomsten tot aan de zomervakantie.

29/05 Postenspel Sterrenbos

19/06 Pionier opkomst

Een echte scout is natuurlijk het liefste in de natuur.

Het bos, vies worden in de modder, hoe krijgen we het

Zaterdag 29 mei gaan we dan ook naar het

nog meer Scouting? Met een gaaf object van palen en

Sterrenbos voor een leuk Postenspel. Wel beginnen

touwen natuurlijk. Tijdens de opkomst van Zaterdag

(10:00)

19 juni gaan de Welpen leren Pionieren, maar zorgt

en

sluiten

(12:00)

we

gewoon

bij

het

Clubgebouw aan de Oude Zuiderweg.

de leiding ook weer voor een cool bouwwerk.

05/06 Techniek avond

26/06 Zwem/Kano-opkomst

Zo nu en dan vindt de leiding het ook wel eens lekker

Zaterdag 26 juni hebben we een echte wateropkomst

om uit te slapen. Zaterdag 5 juni hebben we dan ook

met kanoën en zwemmen rond het leekstermeer. We

niet ’s ochtends opkomst, maar een leuke Techniek

verzamelen om 10:00 uur bij Lettelbert (Exacte locatie

avond. Met de soldeerbout in de hand gaan we weer

volgt). Om 13:00 uur sluiten we weer af. Denk aan

aan de slag om iets leuks te maken. We beginnen om

zwemkleding, handdoek en droge reserve kleren.

19:00 uur, om 21:30 uur kunt uw, uw zoon of dochter

Meer detail in aanloop naar deze opkomst!

weer ophalen (een half uurtje langer dus).

03/07 Trappersbaan en bosspelen
12/06 Blotevoetenpad
Een

ding

De laatste reguliere opkomst van het seizoen hebben
is

zeker,

de

we gewoon bij het Clubgebouw aan de Oude Zuiderweg,

opkomst van zaterdag 16

en

is

een

typische

scouting

juli komt uw zoon of dochter

Trappersbaan en bosspelen.

opkomst

niet schoon terug. We gaan
namelijk

naar

het

Blotevoetenpad

in

Opende. We Verzamelen om
10:00

uur

op

9865

TC

in

Opende). Hier kunt u, uw bemodderde kind om 13:00
uur weer ophalen.

Meer info volgt voor de overvliegers!

de

parkeerplaats van het pad
(Kaleweg,

09/07 – 10/07 Overnachting
Overvliegers

10/07-11/-07 Seizoen afsluitende
overnachting
Meer info volgt binnenkort!

met

