Liefste (ouder van een fantastische) welp,
Ben je een echte cowboy, of toch liever een indiaan? We gaan het de komende weken uitzoeken! Samen
met jullie nieuwe leiding bezoeken we de komende weken de Western wereld en ontdekken we hoe echte
cowboys en indianen leven. Tenzij het anders is aangegeven, mogen jullie jullie lasso’s en verenhoed
meenemen van 14:00 tot 16:30!

23/09: Vandaag beginnen we aan het nieuwe scoutsjaar! Ontdek wie van jullie leiding nu een cowboy of
een indiaan is!
30/09: Tijd om elkaar te leren kennen! Wie eet er graag frietjes? Wie danst en zingt er graag? We komen het
vandaag allemaal te weten. Denk al maar na over je strijdkreet om jezelf voor te stellen!
07/10: Echte cowboys en indianen kennen natuurlijk ook de echte scoutsspelletjes. Toon dat je naast een
cowboy of indiaan ook een echte scout bent!
14/10: O nee, er is een moord gepleegd in de Western wereld! Was het de sheriff of het opperhoofd van de
indianen? Gebeurde het in de saloon of aan de totempaal? We hebben jullie hulp nodig om de moord op
te lossen tijdens de grote Cluedo-vergadering!
21/10: De bank is overvallen en al het geld is gestolen…Dringend tijd om terug wat centjes te verdienen.
Vandaag gaan we op pad om lekkers te verkopen.
! Na de vergadering kunnen er ook hemden, T-shirts en sjaaltjes worden aangekocht. Van welpen wordt
verwacht dat ze een groende broek, een sjaaltje en een hemd of scouts T-shirt dragen!
28-30/10: Tijd voor het eerste weekend! Meer info volgt…
04/11: Vandaag gaan we leuk knutselen, doe geen al te goede kleren aan!
11/11: Vandaag is er iets vreemd gebeurd in de western wereld, kunnen jullie je als cowboy of indiaan
bewijzen en het mysterie oplossen?
18/11: Na het eten van al die hamburgers zijn de cowboys wat verdikt. Verzamel je kussens en kom zo rond
mogelijk naar de scouts!
25/11: Je hoeft toch niet te schaken op een spelbord? Vandaag spelen we alle spelletjes in het groot!
02/12: Zijn onze welpen wel braaf geweest? We ontdekken het vandaag, want de Sint en zijn pieten komen
ons een bezoekje brengen.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt mag u ons steeds bellen of mailen.

Pol (Balou): 0491 138246
Lotte (Akela): 0498 124260
Kilian (Kaa): 0495 609451
Brecht (Shere Khan): 0478 175612
Bas (Bagheera): 0493 586996
Emilie (Hati): 0479 858686
Mail: welpenleiding.zoutleeuw@gmail.com

