
SKOETEKE MAART - APRIL  
Ook de volgende twee maanden staat er veel leuks op jullie 

te wachten!!! 

 
4 maart 
 

Wie is de bom die alle kapiteinen, generalen, soldaten,… kan vermoorden? 

Vandaag spelen we MEGA-STRATEGO! 

 

11 maart 
 

Links en rechts bestaan vandaag niet meer, wij gaan gewoon 

RECHTDOOR!! 

Maak jullie klaar voor een tocht vol met hindernissen en 

obstakels…maar er is maar 1 weg en die gaat RECHTDOOR!!  

 

18 maart 
 

Hoe laat is het???  

 

… tijd voor een super-mega-oogverblindende-hair-make-over!!!  

Hanekam, Justin-Bieber-bless, rood met blauw, het is allemaal mogelijk vandaag 

in deze KAPPERSVERGADERING! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-25 maart 

 
WELPENWEEKEEEEEEND!!! 

 

We gaan er weer samen een geweldig weekend van maken, 

dit mag je zeker niet missen! 

Dus zie dat jullie talrijk aanwezig zijn, 

dan wordt het zeker een spetterend Welpen-festijn!! 

 

 

 

1 april 

 
Vandaag is het jammer genoeg GEEN scouts (*wenen*), maar niet te getreurd 

want het is Pasen!!  

 

 
 

8 april 

 
Vandaag laten we zien tot wat de Welpen in staat zijn! We gaan proberen zoveel 

mogelijk WERELDRECORDS te verbreken, zo simpel is dat… (niet?) 

 

 

 



15 april 

 
Opgelet: vandaag spreken we om 13u45 af aan het PROVINCIALE DOMEIN in 

Kessel-Lo! We spreken af aan parking 2 in de Beemdenstraat. De kinderen 

kunnen om 16u45 hier terug afgehaald worden.  

Maak jullie klaar om te klimmen/glijden/spelen en zoveel meer in deze 

SPEELTUINVERGADERING ☺ 

 

22 april 

 
Wat moet een echte scout zeker kunnen? Vandaag leren we jullie 

de echte kneepjes van het vak op deze 

TECHNIEKENVERGADERING!  

            

 

29 april 

 
Vandaag komen echte mannen in rokken en staat er voor je achternaam Mac! 

 
Kan je het al raden?  

Eens kijken wie van jullie uitblinkt in de Schotse 

HIGHLANDGAMES… 

 

 

FLOERE – BREKKES – YAZZE – DJAN – METTE – JAK – TADE - INEKE  



 

WEEKEND   WEEKEND   WEEKEND  WEEKEND  

 

 

 

We verwachten jullie graag op 24 maart om 10uur op het Weekend der Welpen!  

De locatie en verdere informatie wordt later nog doorgemaild.  

Als je graag mee wil komen, gelieve zo snel mogelijk onderstaand 

inschrijfstrookje in te vullen en door te geven aan de leiding.  

 

Zeker meenemen: 

- luchtmatras 

- slaapzak + onderlaken + kussensloop + kussen + knuffel 

- propere kleren (onderbroek, kousen, t-shirt, pull, broek, ...) 

- regenjas 

- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek, ...) - stevige 

schoenen 

- eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek) 

- zaklamp 

- medicatie indien nodig 

- kids-id 

- goed humeur ☺  

Zeker NIET meenemen: 

- snoep 

- elektronica zoals gsm, ipod, ipad, ...  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik, ouder van ................................................... geef mijn zoon/dochter de toestemming om 
mee op welpenweekend te gaan van 24 tot 25 maart. 
Extra_info:............................................................................................................ 
...................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
....................................................................................  

 

 

 


