
Leiding

Leden
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Brian, Esmee, Theo, Sascha, Tijs, Sterre, Wietske
& Robin

Fleur, Julienne, Hidde, Nick, Kian, Tom, Ize, 
Ravi, Bram, Jonas, Lucas v/H, Lise, Dex, 
Richard, Mike, Tijmen, Tieme, Max, Koen, 

Noud, Ruben, Lucas V & Noud



2

Het vragenrondje
Julienne 

Wat is je leeftijd? 8
Wat is je leukste programma? Het installeren van de leiding 

vond ik erg leuk.
Wat wil je nog eens gaan doen? Een hele lunch maken door te 

gaan koken.

Lucas

Wat is je leeftijd? 10
Wat is je leukste programma? Ik vind de programma’s met 

oventjes maken leuk
Wat wil je nog eens gaan doen? Ik wil graag nog het zakmes 

insigne halen en een kampvuur 
maken.

Lise

Wat is je leeftijd? 10
Wat is je leukste programma? Ik vind de programma’s met 

kampvuur maken altijd het 
leukste

Wat wil je nog eens gaan doen? Ik zou zelf heel graag nog het 
zakmes insigne willen halen.

Tijs

Wat is je leeftijd? 19
Wat is je leukste programma? Er zijn zo veel leuke 

programma's maar als ik er
dan toch een moest kiezen vind 
ik de klimprogramma's het 
leukste, zoals abseilen en tokkelen

Beste herinnering aan de De waterspelletjes op het 
Welpen Zaterdag? Afgelopen zomerkamp met de 

grote stormbaan op de maandag
Wat is je favoriete knoop? De kruissjorring zou ik dan 

moeten kiezen, die 
gebruik ik het meeste
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Even een terugblik op de 
afgelopen draaidagen

Deze maand zijn de Welpen Zaterdag gestart met het 
insigne Show, waarbij we met gebruik van verschillende 
show & spel technieken kennismaken met het toneel. De 
dag begon met het spel buskruitje, waarna wij verder 
gingen met het spel bliebliebob. Hierbij moesten de 
kinderen poseren als bijvoorbeeld James Bond of een 
wasmachine. Na een intensieve dag vol met show-
spellen gingen de Welpen Zaterdag weer naar huis.

De Welpen Zaterdag hebben de afgelopen tijd ook 
gewerkt aan verschillende scoutingtechnieken zoals: 
oventjes maken en routetechnieken. 
Toen de oventjes goed gemaakt 
waren en op de juiste 
temperatuur waren, werden er 
lekkere knakworsten in 
bladerdeeg gemaakt. Met de 
routetechnieken leerden de 
welpen over de verschillende 
technieken zoals bolletje-pijltje, 
kruispuntenroute, strippenkaart, 
Oleaat en het leren over GPS. De 
welpen hebben na het maken 
van de verschillende routes ook       

zelfgemaakte routes 
gelopen.
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Kleur of maak zelf een 
mooie tekening van de 

Lama


