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Bezetting
In deze nieuwsbrief lezen jullie
de laatste belevenis en de agenda voor de komende periode
tot en met het zomerkamp.
Allereest een organisatorische
noot.
Met ingang van april zullen de
Bevers samen met de Welpen
opkomsten hebben.
Door problemen met personele
bezitting binnen de diverse

“Spelleider” en insigne “een
nachtje kamperen”
Veel leesplezier!!!
De Welpenleiding.

BP-tocht Elburg
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speltakken en afscheid van
Bastiaan bij de Bevers hebben
wij hiertoe besloten.
De Bevers zullen een eigen
groepje blijven binnen de Welpengroep waardoor iedereen
op eigen niveau kan ontwikkelen binnen de scouting.
De komende paar opkomsten
gaan we bezig met onze Insignes,
dat
zijn
insigne

Zaterdag 21 februari hebben we
met z’n allen de BP-tocht gelopen. Wij hebben gezellig samen
gelopen met de Bevers. Om
10.00 uur zijn we van start gegaan voor onze 5 km.

Zo konden we papierenpijltjes
schieten op een boer vanaf de
stadsmuur, door middel van
touwbruggen over een gracht
klimmen en over een muur
klimmen van een touw net. Ze

Onze route was aangegeven
met foto’s in een boekje. Aan
de hand van deze foto’s wisten
waar we langs moesten. Om
beurten mochten een aantal de
route leiden. Onderweg kwamen we opdrachten tegen.

mochten ook in de ‘de Vischpoort’ van Elburg, welke vroeger dienst deed als vuurtoren.
Het was een prachtige route
door
historisch
Elburg.
Bij terugkomst op de verzamelplek hadden nog een schatkaart
te ontrafelen en als schat kreeg
iedereen een heerlijk broodje
knakworst!
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Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Welpenteam:
Jopie
Mark
Pieter
Wouter

Zoals voorgaande jaren ondersteunen wij het 4/5 mei
comité tijdens de herdenkingsceremonie voor de dodenherdenking. Dit doen wij
samen met de overige scoutinggroepen uit Lelystad.
Alle Scouts, Explorers en Leiding zijn
hiervoor uitgenodigd. De oudste welpen mogen hier ook bij aanwezig
zijn, deze krijgen hiervoor
een aparte uitnodiging.

Ieder jaar op 5 mei vieren we in
Nederland bevrijdingsdag. Dit jaar
zullen we voor het 3e jaar, samen
met de luchtscouts en de waterscouts, het bevrijdingsfeest organiseren in het Lelycenter. Dit zal gebeuren, tegenover de
action, op de plek waar
de markt normaal staat.
Er zullen allerlei leuke
activiteiten te doen zijn,
zoals een kabelbaan, een
stormbaan,
broodjes
bakken,
armbandjes
maken en nog veel meer. Voor
sommige activiteiten zal er een
kleine vergoeding gevraagd worden
in de vorm van een stempelkaart,
deze kun je kopen voor 5 euro.

Hiervoor kun je alle activiteiten
doen die erop staan. We willen
jullie graag van harte uitnodigen
om hier naartoe te komen met je
ouders, broertjes, zusjes, buren,
opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes. De dag zal beginnen om 10
uur met het ontsteken van het
vrijheidsvuur, en zal duren tot 16
uur. Tussen deze tijd kunnen jullie
deelnemen aan de activiteiten.
Graag zien we zoveel mogelijk
welpen / bevers op deze dag. Wij
zullen als leiding de activiteiten
moeten begeleiden, en kunnen we
hierbij niet onze volledige aandacht
op de kinderen houden. Als er
kinderen komen zal dit onder eigen
begeleiding van de ouders zijn.
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Insigne opkomst voor de Oudste Welpen
De oudste welpen(Nienke, Judith, Erik,
Ruud, Ylan, Jesse, Björn) doen het insigne
“Een nachtje kamperen” hiervoor moeten
ze zelf een tent opzetten, en hierin slapen.
We willen dit graag op zaterdag 2 mei
doen. We zullen gewoon op normale tijd(

13:45 uur) beginnen, de niet oudste welpen,
zullen dan ook gewoon opkomst hebben.
Rond 16:00 uur zullen de kinderen die insigne “Spelexpert” doen, naar huis gaan, en de
oudste welpen zullen dan blijven. We zullen
dan kamp hebben tot zondag 14:00 uur. De

kinderen hebben zelf een paklijst gemaakt,
de spullen die hierop staan moeten ze zelf
inpakken en mee nemen.

Vooruitzicht komende periode
In onderstaande agenda zie je de planning voor de komende periode.
We hebben gekozen om een agenda te
maken voor een langere periode, zodat

er vroegtijdig bekend is wanneer er mo- onzeker de agenda. Daar kunnen nog
gelijk bijzondere opkomsten zijn etc.
aanpassingen in plaatsvinden qua theWel willen wij hierbij de opmerking ma- ma’s, tijden en locaties.
ken dat hoe verder in de periode hoe

Agenda van april t/m juli
Za.

Tijd

Thema opkomst

Extra info

Locatie

13.45-16.00

Opkomst samen met Bevers

02

13.45-16.00

Insigne opkomst

Voor de oudste welpen zal
dit een kamp zijn, info staat
hierboven.

Blokhut

05

10:00-16:00

Vrijheidsviering

Zie hierboven.

Lelycenter

09

13.45-16.00

Insigne opkomst

Blokhut

16

13.45-16.00

Opkomst samen met Bevers

Blokhut

23

13.45-16.00

Geen opkomst

Pinksteren

Blokhut

26-29 18.00-19.30

Avondvierdaagse samen met
Bevers

Uiterlijk 17.50 uur aanwezig
op verzamelpunt

Agoraplein (verzamelen)

30

13.45-16.00

Opkomst samen met Bevers

13.45-16.00

Opkomst zonder de Bevers

12-14 09.30-17.00

Groeps-/Openingsweekend

20

13.45-16.00

Opkomst samen met Bevers

Blokhut

27

13.45-16.00

Laatste reguliere opkomst

Blokhut

April
25

Blokhut

Mei

Blokhut

Juni
06

Scoutinglandgoed Zeewolde

Blokhut (verzamelen)

Juli
05-06 13.45-16.00

Zomerkamp

Nadere info volgt

Blokhut

