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Berenkamp
Het nieuwe speltak
insigne

Voor slechts
€1,80 per stuk

Nestteken

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober was het weer druk bij Scouting Hiem. Alle speltakken van
Scouting van Maasdijk waren namelijk bijeen gekomen voor één groot kamp; Berenkamp. Hierbij
waren natuurlijk ook 15 van de 33 de stoere Welpen aanwezig. Zaterdag ochtend, na de
gezamenlijke opening, hebben zij hun spullen in de tenten gegooid en daarna zijn ze tot aan de
lunch hutten gaan bouwen in het bos. Na de lunch hebben werd er in kleine
groepjes een speurtocht gedaan met alle speltakken. Tijdens de speurtocht
was de kookstaf al druk in de weer om heerlijke chili con carne te maken,
waarvan sommige Welpen wel drie borden hebben gegeten! In de avond
hebben de Welpen samen met de oudere kinderen nog een ren spel gedaan,
om daarna lekker warm in hun bedje te kruipen. Na een koude nacht, werden
de Welpen weer vroeg wakker en begon de ochtend met ochtendgymnastiek en een ontbijtje.
Waarna er nog met alle speltakken een spel in het bos werd gedaan. Maar aan elk kamp komt
natuurlijk een einde, zo dus ook aan het Berenkamp. Nadat alle spullen ingepakt waren werd het
kamp gezamenlijk met de bevers, scouts en RSA afgesloten.

De eerste
welpenkrant
Koop nu je
eigen nestteken
Slechts
€1,60 per stuk
Zaklamp Energizer
Workpro

Aktie! van 11,95
voor 9,95! op=op

Junglegids

Ontdek nu zelf het
nieuwe Welpen
thema met de
Jungelgids speciaal
voor Welpen
Slecht €12,00

Sinds een aantal weken is er
binnen Scouting van Maasdijk
wat verandert er zijn geen
Esta’s meer, maar wel Welpen.
Dit betekend dat er ook andere
dingen zijn verandert, zoals;
leiding namen, de opening, het
sluiten en zo dus de Esta-post.
Dit is de eerste officiële
Welpenkrant. Om je op de
hoogte te houden van het
laatste welpen nieuws.

Brandende vragen
Elk jaar wordt er door de leiding bij Scouting van Maasdijk
voor de ouders van de leeftijdsgroep 7 tot 11 jaar een
vragen(v)uurtje georganiseerd. Waarbij er door de
leiding een stukje informatie wordt gegeven en de
ouders vragen kunnen stellen.
En ook dit jaar is er weer een
vragen(v)uurtje. Het vragen(v)uurtje vindt
plaats op het beruchte Scouting Hiem. Van
10.00 uur tot 11.00 uur zijn ouders van
harte welkom om hun brandende vragen te
stellen.

Illegale welpen
Handen uit de
mouwen
Als je aan scouting denkt dan denk je
meteen aan natuur. Dit is dan ook de
reden dat de Welpen van Scouting van
Maasdijk zaterdag 5 november meedoen
aan de nationale
natuurwerkdag.
Deze zaterdag
gaan de Welpen,
van 10.00 uur
tot 12.30 uur, de
natuur op Boerderij Donglust een handje
helpen. Dus steek die handen maar vast
uit de mouwen.

Uit een betrouwbare bron binnen de scouting is
vernomen dat er binnen de Welpengroep illegale
welpen rond lopen. Deze illegale welpen noemen
zich zelf welp, maar zijn nog niet geïnstalleerd en
mogen zich zelf dus nog geen welp noemen.
Volgens onze bron gaat het hier om 12 kinderen. Het
zou hierbij om de volgende kinderen gaan; Sanne,
Guimeon, Eva, Vera, Dylan, Maaike, Lyanne,
Maarten, Milou, Finn, Robin H en Joran. Deze
kinderen zijn ongevaarlijk, maar ze zijn wel hard
opzoek naar hun eigen welpennest. Dus loop ze niet
in de weg, maar stuur ze zaterdag 29 oktober om
10.00 uur, in hun groene blouse en met familie, naar
Scouting Hiem. Hier zal om 11.00 uur een speciale
ceremonie plaats vinden, waarbij zij geïnstalleerd
zullen worden en hun welpennest zullen vinden.

