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PROGRAMMA WELPEN 
Maart – April  

INLEIDNG  

De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn weer voorbij gevlogen! Maar niet 
getreurd, er staan jullie nog een paar spetterende vergaderingen te wachten.   

PLANNING  

ZONDAG 1 MAART (9:30U - 12:00U)  

Hoe kunnen we deze twee maanden beter inzetten dan met een echt bosspel? Niet 
toch? Zeker allemaal komen dus 😊"#$% 

ZATERDAG 7 MAART (9:30U – 12:00U)  

Omdat het vanavond onze jaarlijkse dropping is, is het vandaag uitzonderlijk op 
zaterdag vergadering. 

Wie zal de strijd winnen? Wie kan de beste meelballen rollen? Wie kan er aanvallen 
zonder geraakt te worden door een meelbal?  

Haal je skills boven en kom bewijzen dat jij klaar bent voor HET meelballengevecht 
van de eeuw.  

ZONDAG 15 MAART (9:30U – 12:00U) 

Het is toch weer lang geleden, dat wij nog eens pleinspelletjes hebben gespeeld. Awel 
vandaag is de dag! Kom zeker meedoen 😊"#$%   
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ZONDAG 22 MAART (9:30U-12:00U)  

We zouden de scouts niet zijn als we geen aandacht 
gaven aan de natuur. Vandaag werken we allemaal 
samen om de scouts wat groener/properder te maken. 
Ben je benieuwd, kom dan zeker langs!!  

ZONDAG 29 MAART  (9:30U – 17:00U)  

Vandaag is het een hele dag scouts. Wij gaan ons daarom 
amuseren in……………HET ZWEMBAD!!  

Neem allemaal zeker jullie lunchpakket en zwemgerief mee!  

 

ZONDAG 5 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Vandaag mogen jullie allemaal in je warme bedje blijven 
liggenen, want het is geen vergadering!  

 

ZONDAG 12 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Deze zondag is het weer geen vergadering. ☹'() Maar niet 
getreurd, jullie zullen het druk genoeg hebben met 
paaseitjes rapen bij de familie! Tot volgende week!  

 

ZONDAG 19 APRIL (GEEN VERGADERING) 

Dit weekend gaan we met de hele scouts op groepsweekend! Informatie over het 
thema en andere zaken geven we nog mee met een brief. Zeker allemaal komen, het 
wordt het topweekend!   
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ZONDAG 26 APRIL (9:30U-17:00U)  

Vandaag is het een hele dag. Wat we gaan doen is nog een 
verrassing! Neem allemaal zeker een fluohesje en lunchpakket 
mee. Tot dan!  

 

SLOTWOORD 

Zo dit was het programma alweer voor maart en april. Wij kijken er weeral 

enorm naar uit! Hopelijk jullie ook? 

Tot op zondag! 

 

Stevige linker van jullie fantastische leiding!  

Nathoe – Baloe – Chill – Mysa – Raksha – Tabaqui - Ko  


