
 

PROGRAMMA WELPEN 
MAART - APRIL 

INLEIDING  

Nu ook voor de leiding de examens achter de rug zijn, staan wij terug klaar voor jullie 

met nog leukere en fantastische vergaderingen, grappen en grollen! 

PLANNING  

ZONDAG 4 MAART (9:30U - 12:00U)  

1,2,3,4 hup naar achter, hup naar voor. 1,2,3,4 links en rechts en spreid en sluit. 

1,2,3,4 adem in en adem uit! Het belooft een sportieve dag te worden vandaag dus 

daarom mogen jullie voor één keer je uniform thuislaten en sportkledij aandoen! 

 

ZATERDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Waar ligt het Noorden? Hoe lees je kaart? Omdat echte scouts geen GPS gebruiken, 

leren we jullie vandaag de truuken van het kaartlezen en gaan we op tocht... 

ZONDAG 18 MAART (9:30U – 12:00U) 

Gok je op rood of op zwart? Kies je hoger of 

lager? Kom vandaag je geluk beproeven in ons 

enige, echte casinobosspel!  



 

ZONDAG 25 MAART (9:30U – 17:00U)  

Vandaag gaan we het zwembad onveilig maken! Vergeet zeker geen zwembroek, 

handdoek, fluovestje, eten en drinken! 

PS: We schakelen over op zomertijd dus kruip zaterdag maar extra vroeg je bed in 

zodat je fris en monter op de scouts verschijnt 😉 

ZONDAG 1 APRIL (9:30U – 12:00U)  

Vandaag mogen jullie thuis iedereen voor gek 

zetten, want het is geen vergadering!  

ZONDAG 8 APRIL (9:30U - 12:00U)  

Geen vergadering aangezien de leiding op weekend 

is om weer leuke activiteiten voor jullie ineen te 

steken! Volgende week zijn we er weer met meer 

spelletjes. 😊 

VRIJDAG 13 APRIL - ZONDAG 15 APRIL   

Groepsweekend!!! Joepie! 2 dagen verlost van mama en papa! Meer info volgt nog! 

ZONDAG 22 APRIL (9:30U – 12:00U) 

Vandaag leert Bagheera jullie hoe je een kick-flip, een driedubbele achterwaartse 

gedraaide hoeksalto, een wheelie en nog veel meer moet doen! Je hoort het al het is 

wieltjesvergadering! Neem dus iets mee van thuis dat rijdt/rolt.  

 

 

 

 



 

ZONDAG 29 APRIL (9:30U - 17:00U) 

Vandaag gaan we spelen! En waar doen we dat het beste? In het Nachtegalenpark 

natuurlijk! Neem allemaal jullie lunchpakket en fluovestje mee! 

SLOTWOORD 

Ziezo, dat waren weeral 2 bangelijke maanden! See you in den turn!

Dikke bezen en stevige linker van  

Sona, Oe, Bagheera (Baggie voor de vrienden), Nathoe, Sherekan, Jacala 

 


