WELPEN TILLEGHEM – 1e TRIMESTER
8/09 Overgang
Vandaag worden jullie om 13u30 aan de lokalen verwacht voor een schitterende
start van het nieuwe scoutsjaar. Aansluitend op de activiteit is er vanaf 18u
een BBQ voorzien, waar ook ouders en sympathisanten voor uitgenodigd zijn.
Inschrijven kan op voorhand of ter plaatse.
15/09 Soldaat
Twee-tot-vijfje aan het lokaal voor jullie initiatie in het soldaten leven
22/09 Sergeant
Stel vandaag je behendigheid tentoon als sergeant. Jullie worden om 14u aan het
lokaal verwacht in kleren die goed vuil mogen worden. Tip aan de ouders:
voorzie een vuilniszak om de auto in het terugkeren (17u) te beschermen.
29/09 Nestverdeling
Ontdek vandaag tot welk nest jij voor de rest van het jaar zal behoren!
Afspraak van 14u tot 17u aan het lokaal.
6/10 Geen vergadering
Deze week gaat de leiding op trainingsweekend om hun vaardigheden wat bij te
schaven.
13/10 Sergeant-majoor
Nu jullie reeds wat opgeklommen zijn, is het tijd jullie handigheid te
gebruiken in een groots bosspel. Jullie worden om 14u15 op de parking aan de
Witte Molenstraat verwacht, bij het Tilleghem bos. Om 17u15 kunnen jullie op
dezelfde locatie opgehaald worden.
20/10 Luitenant
14u-17u aan de lokalen voor een klassiekertje
27/10 Halloween
Om 18u worden julllie verkleed aan het lokaal verwacht voor een spannend spel.
Om 20u zal het jammergenoeg tijd zijn om huiswaarts te keren.
3/11 Stadsspel
Integreer jullie vaardigheden in de samenleveing. Jullie worden van 14u tot 17u
op het Zand verwacht.
9-10-11/11 Klaaskamp
Meer info volgt via mail
17/11 Kalenderverkoop
Vandaag zetten we ons in voor de scouts en verkopen we kalenders. Jullie worden
om 10 met een lunchpakket aan de lokalen verwacht. Om 17u kunnen jullie daar
terug opgehaald worden.
24/11 Kapitein
14u-17u aan de lokalen
1/12 Sinterklaas
Om 16u worden jullie als brave kindjes verwacht aan de scouts. Om 18u is het
dan huiswaarts keren, hopelijk niet in de zak van Zwarte Piet...
8/12 Conditietraining
14u-17u aan de lokalen in een sportieve tenue

15/12 Generaal
Nu jullie tot deze prestigieuze rank zijn opgeklommen, is het tijd voor wat
ontspanning. Jullie worden om 17u aan de lokalen verwacht met een comfortable
dekentje en 2 euro in de hand. Om 19u is het tijd om afscheid te nemen, tot
volgend jaar!

Kampen
9-11 november Klaaskamp
15-17 april Paaskamp
10-17 juli Grootkamp
Meer info zal volgen, maar we delen de data reeds nu mee zodat er zoveel
mogelijk welpen meekunnen J

CONTACT
Voor meer informatie en vragen, mail gerust naar welpen@tilleghem.be. We vragen
ook steeds te laten weten als je welp niet aanwezig kan zijn tijdens de
vergadering (dit liefst via mail). Bellen kan altijd naar de volgende nummers:
Lore Hallez: 0476/ 78 47 59
Sofie Wittevrongel:0479/ 53 95 71
Lien Desmet:0474/ 21 92 87
Hannes Meuleman: 0478/ 27 25 82
Hanne Vanhoenacker: 0498/ 47 05 76
Ilian Roos: 0470/ 63 54 51
Myrna Pace: 0478/ 99 87 82
Ook is er een Facebook profiel: Welpen Tilleghem. Hier kunt u voor info en
foto’s terecht.

UNIFORM
We vragen om zo veel mogelijk in perfect uniform naar de scouts te komen. Voor
de welpen is dit een hemd, een das en de welpen pet. Het jaartekentje hoort
boven de rechter (als je het aanhebt) borstzak van het hemd te komen. Bij het
uniform hoort ook een groene of kaki broek, jeansbroeken zijn niet toegelaten.
In de scouts wordt er geravot en kleren kunnen dus altijd vuil worden.
Voor
het
bestellen
van
het
uniform
kan
je
terecht
op
onze
website: www.tilleghem.be

