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Ouder-kindweekend 
Eindelijk was het weer zover, de Welpen mochten hun papa of mama meenemen op het ouder-
kindweekend. Het weekend vond plaats op 8 en 9 februari 2020. Op de bagagelijst stond dat de 
welpen en hun papa of mama een fiets mee moesten nemen. Deze hadden ze zaterdagoverdag 
hard nodig.   
 
Elke welp en de papa of mama werden met tie-rips aan elkaar vast gemaakt. Zo moesten ze 
allemaal opzoek naar de ingrediënten voor het avondeten. Ze moesten samen allemaal 
opdrachten uitvoeren om een ingrediënt te verdienen. Uiteindelijk waren alle ingrediënten 
verzameld voor het avondeten.  
 
Daarna gingen ze een fietstocht doen in groepjes. Ze kregen aanwijzing waar ze heen moesten 
fietsen en daar kregen ze weer een nieuwe aanwijzing tussendoor hebben ze ook nog een crazy 
50 gedaan. Op de laatste locatie mochten de ouders en de welpen nog een trappersbaan 
trotseren. Daarna nog terug fietsen naar het clubgebouw.  
 

Daar zijn de welpen en ouders 
pannenkoeken gaan maken. Wat 
waren ze lekker! Na nog even bij 
het kampvuur te hebben gezeten 
zijn de welpen rustig gaan 
slapen. De ouders en de leiding 
hebben nog een gezellige avond 
gehad.  
 
De volgende ochtend hebben de 
welpen en ouders in groepjes 
een super gave escape room 
gedaan. Wat was het spannend 
maar wat hebben ze het goed 
gedaan. Daarna hebben we de 
foto’s en filmpjes gekeken van 
de crazy 50 was waren ze 
creatief geweest.  
 
We hebben bij het kampvuur het 
weekend afgesloten met een 
kopje soep. Dit was weer een 
weekend om nooit te vergeten.! 
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Thuisopkomsten 
Door corona hebben we op een andere manier leuke dingen kunnen doen tijdens de draaitijden. 
De leiding had allerlei online programma’s bedacht, zoals een online bingo, Iscout met veel 
verschillende opdrachten, ren je rot en pictionary. 
 
Ondanks alles hebben we leuke online opkomsten gehad. 
 

De welpen dinsdag hebben bij hun 
eerste thuisopkomst samen 
bingo gespeeld.  
 
Onno en Leida legden via een 
filmpje uit wat we gingen doen. 
We begonnen met het tekenen 
van een bingokaart. Vervolgens 
kregen we van Onno en Leida via 
foto’s de getallen door. Als je een 
heel rijtje goed had kon je leuke 
prijzen winnen.  
 
Iedereen heeft wat gewonnen. 
Het was een gelaagde avond.   
 
De tweede thuisopkomst hebben 
we de enige echte welpen Iscout 
gespeeld. De welpen kregen 
allerlei opdrachten en uiteindelijk 
werd de meeste creatieve welp 
beloond met de eerste prijs en de 
eer!  
 

Tijdens de ren je rot kreeg je opdrachten om zo snel mogelijk allerlei spullen thuis verzamelen, hier 
een foto van maken en deze terugsturen. Wat een fanatieke welpen hebben wij.  
 
Als laatste de pictionary. De welpen moesten om de beurt allerlei woorden tekenen en andere welpen 

moesten online raden wat de welp getekend had en daarna was de volgende welp aan de beurt en zo 

door.. Er kwamen erg creatieve tekeningen uit en alle tekeningen waren goed geraden! 
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