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PROGRAMMA WELPEN 
Maart – april  

INLEIDNG  

De lente is weldra daar en hopelijk hebben we de meeste koude achter 

de rug, daar zijn wij super blij mee! Deze 2 maanden zijn een beetje 

specialer dan anders omdat er onder andere ook een groepsweekend bij 

zit en wij hopen jullie daar allemaal talrijk te verwelkomen.  

Verder hopen wij op stralende zondagen met vrolijke welpen die we 

willen plezieren met toffe activiteiten J  

PLANNING  

ZONDAG 3 MAART (9:30U - 12:00U)  

We begeven ons vandaag in het prachtige Schotland en gaan dan ook 100% voor de 
Highland games.  

Zegt je dat niet zoveel? Dan moet je zeker af komen vandaag en wees goed 
uitgeslapen!  

ZONDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Vandaag kruipen we in de huid van échte wetenschappers. Geen proef is te moeilijk 
voor de welpen en er zal heus geëxperimenteerd worden. Wij trekken alvast onze 
witte laboratoriumjas aan, tot in het labo van den 28!  
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ZONDAG 17 MAART (09:30U-12:00U)  

Tijdens deze vergadering gaan we op zoek naar de snelste, slimste, knapste, 
sportiefste, handigste… welp.  

Zet je beste beentje voor en gewoon komen!                                

 

ZATERDAG 23 MAART (9:30U-12:00U)  

Let op, vandaag is het uitzonderlijk vergadering op zaterdag vanwege onze jaarlijkse 
dropping.  

We begeven ons vandaag op ons fantastisch veld achter de scouts voor de leukste 
spelletjes! Was het nu pang-pang of eerder dikke bertha of nee, we spelen een potje 
voetbal!! Pleinspelen in overvloed als je het ons vraagt.  

Welk is jouw favoriet?  

                                                                 

  

 

ZONDAG 31 MAART (9:30U - 17:00U) 

Eerst en vooral een korte herinnering aan de verandering naar zomeruur zodat jullie op het 

juiste uur op de scouts staan  

Verder hebben we voor jullie een speciale vergadering in petto. Vandaag worden jullie voor 

even wolven en zullen we ook samen met hen een super cool spel spelen.  

Wat jullie bij de wolven zullen doen is natuurlijk een verrassing van de wolvenleiding J 
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ZONDAG 7 APRIL (9:30U - 12:00U)  

Deze zondag zitten we met z’n allen op groepsweekend (5 tot 7 april).  

Het wordt sowieso een topper van formaat en er volgt ook nog een brief met extra 
info. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als de leiding J  

ZONDAG 12 APRIL (9:30U – 12:00U) 

Jullie mogen zich nog een keertje omdraaien en verder slapen want vandaag is het 

geen vergadering. De leiding is zelf op weekend en ziet jullie graag een andere 
zondag weer.  

 

ZONDAG 21 APRIL (9:30U – 12:00U) 

Vandaag hebben jullie het allemaal veel te druk met paaseitjes rapen dus hoeven 
jullie niet te komen.  

Een zalig Pasen!  

 

ZONDAG 28 APRIL (9:30 – 17:00U)  

Het is een hele dag scouts vandaag en deze zit weer goed volgepland.  

Tip 1: zorg dat je uitgeslapen bent, eet een stevig ontbijt & loop die beentjes alvast los.  

Tip 2: neem een fluohestje, lunchpakket en je goed humeur mee!  

SLOTWOORD 

Dit was het alweer voor maart en april! Dikke knuffels van jullie lieve leiding!    
Nathoe, Ko, Chicai, Tabaqui, Bagheera, Chil, Baloe en Akela  

 


