Infobrief Welpen
Beste welp, beste ouder,
Zaterdag vliegen we er weer in, maar sommigen onder jullie vragen zich wellicht af hoe het er nu
precies aan toe gaat bij de welpen. Vandaar deze infobrief om kort even alles op een rijtje te zetten.

Wie zijn de welpen?
De welpen, onze acht- tot tienjarigen, zijn vaak jongens meisjes die vol van
energie en enthousiasme zitten. De leiding zorgt dan ook voor avontuurlijke
spellen die af en toe al eens de competitiviteit moet doen aanwakkeren. Ook
inkleding is belangrijk. Zo werken de welpen rond het junglebookverhaal van
R. Kipling. U hoeft dus geen schrik te hebben als de zoon of dochter thuiskomt
en zegt dat hij/zij opgegeten is door Shere-Khan of dat Baloe weeral lomp was
die dag. Om de samenwerking te stimuleren worden welpen onderverdeeld in
verschillende groepjes, nesten genoemd.

Teerpoot
Het technieken avontuur begint reeds bij de welpen. Via enkele basisvaardigheden worden zij
ondergedompeld in de wereld van scoutstechnieken, wat we bij hen de ‘teerpoot’ noemen. Een korte
wet en een belofte, enkele eenvoudige knopen, spoortekens en een paar liedjes zijn genoeg voor deze
jonge scouts en gidsen. Plezier en amusement blijven uiteraard centraal bij de welpen. Daarom worden
alle technieken steeds in een toffe spelvorm verwerkt. Op kamp leggen de derdejaars hun teerpoot af
om te tonen dat ze alle technieken onder de knie hebben.

De teerpoot oefenen? In het eenheidssecertariaat zijn er steeds welpenboekjes te verkrijgen,
waar je alle nodige info in terugvindt!

Vergaderingen
De welpen spelen elke zaterdagnamiddag van 14u-17u. Meestal is dit op ons scoutsterrein maar af en
toe trekken we erop uit naar het leen, de lembeekse bossen... Mama en papa worden hiervan tijdig op
de hoogte gebracht via de maandmail van de welpen.
Ook op onze online-kalender zal je steeds kunnen zien als we ergens anders afspreken. Deze vind je
terug op www.deleeuwerik.org

Kantine
Van al dat spelen krijg je natuurlijk honger en dorst. Daarom krijgt iedereen om 16u een koekje of een
stuk fruit en fruitsapje. Dat hoef je dus zelf niet mee te brengen. Hiervoor betaalden jullie aan het
begin van het jaar €15 bovenop het lidgeld.

Uniform
Het verplichte uniform voor welpen is een das met dasring en een hemd met de nodige kentekens. Dit
alles is te verkrijgen in het eenheidssecretariaat op zaterdag tussen 17u-17u30.
Verder zorg je best ook voor kleren die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden. Vergeet bij
slecht weer je regenjas en bottines niet.
Is je uniform te klein geworden? Breng het binnen in onze shop en ontvang €5 voor je oude uniform.
Zo kunnen andere kinderen deze tweedehandsuniformen aankopen voor een democratische prijs.

Kamp en weekends
De welpen gaan één keer op weekend in de herfstvakantie en één keer een week op
zomerkamp. Daarnaast gaan we dit jaar met de hele eenheid op kamp tijdens de paasvakantie.
Noteer alvast deze data:
herfstweekend: 25 - 27 oktober 2019
eenheidskamp: 4 - 7 april 2020
zomerkamp: 24 - 31 juli 2020
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