
Skoeteke Maart-April 

Dag welpen, maak jullie weer helemaal klaar voor twee 

SUPER-LIT-KEI-TOFFE maanden!!!!!!!! 

  

 zo LIT dus 

 

 

3 maart: 

Vandaag moeten jullie voor 1 dagje afscheid nemen van jullie 

(aller)liefste leiding (☹) en krijgen jullie leiding van… ja, we weten 

het zelf eigenlijk nie echt want het is leidingswissel. 

Wat wij jullie wel al kunnen zeggen, is dat het weer een 

topvergadering wordt met topleiding.   

10 maart: 

BRRRRR wie komt er daar nu aangerold???? Het zijn de welpen op hun 

ROL-vergadering!, pak allemaal dingen mee die goe kunnen rollen en 

we spreken af aan het Avia-tankstation tussen Gelrode en 

Aarschot om 13u45. Jullie ouders mogen jullie dan om 16u45 daar 

terug komen halen!!!     

 

 

 



17 maart: 

Altijd al is een bros willen zetten, staartjes in je haar willen doen of 

je haar FLUO-oranje kleuren??? Vandaag is dat allemaal mogelijk op 

de kappervergadering! Maar: vergeet allemaal jullie haar niet mee te 

pakken want jullie gaan het zeker nodig hebben vandaag! 

 

   

24 maart: 

Op 24 maart is het jammer genoeg GEEN scouts 😭 omdat de 

leiding dan zelf op weekend gaat. Maaaaaaar droog jullie traantjes al 

maar want de week erna……  

30-31 maart: 

… gaan we op techniekenweekend!!!!!!!! 🔥 🛠️ 🔥 

tis nog eens tijd om onze sjor-skills eens goed op te frissen, te leren 

koken op vuren en natuurlijk ook vuuur maken! Dit gaat door op onze 

eigenste scoutslokalen van zaterdag 10u tot zondag 12u Vraag zeker 

aan jullie ouders om het infostrookje achteraan dit skoeteke in te 

vullen en samen met 10 euro’s af te geven. 

7 april: 



Trek allemaal maar jullie vuil(st)e kleren aan want we gaan rollen in 

de modder, dansen in de plassen en ravotten in de sjalotten want het 

is gewoon weer hartstikke vuilmaakvergadering. Reservekleren, 

handdoeken in de auto of een doek voor u fiets zijn hartelijk 

aangeraden want hier komt niemand proper van terug. 

14 april: 

Vandaag gaan we eens kijken of jullie als groep goed samen kunnen 

werken, en dit doen we met een teambuildingsvergadering! 

 

21 april: 

Helaas pindakaas, vandaag is het jammer genoeg weeral 

GEEN scouts 😢 maar jullie krijgen allemaal de kans om 

chocolade te SMULLEN want dit topbeest komt deze 

nacht langs… 

28 april: 

Pak allemaal een wit t-shirt mee naar de scouts want vandaag gaan 

we 🔫 🔫 🔫  

 

 

 

 

 



 

Welpenweekend - Welpenweekend - Welpenweekend - Welpenweekend  

Vul zo snel mogelijk het inschrijfstrookje beneden in en geef dit samen met de 10 

euro af. Het weekend zal plaatsvinden van 10 u zaterdag 29 maart tot 12 u zondag 30 

maart aan onze eigen scoutslokalen.  

Zeker meenemen:- luchtmatras  

- slaapzak + onderlaken + kussensloop  

- 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  

- sis kaart/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 30 tot 31 maart. Hiervoor betaal ik de som 

van 10 euro, mee te geven met dit briefje.  

Extra info: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


