
Skoeteke Welpen 
Maart- April 

Beste Welpen , de volgende 2 maanden weer volop scoutspret!!!        

1 maart 
GEHANDICAPTE SPELEN: 

1 arm, 1 oog, 1 been, geen oren, … Probeer zo maar eens 3 uur lang de scouts te 

overleven, vandaag spelen we gehandicapte spelen!! 

 

8 maart 
ROLVERGADERING:  

We vonden het zo jammer dat we onze rolvergadering niet konden verder zetten 

door het slechte weer. Daarom hebben jullie vandaag weer de kans om je roller 

skills, trucjes, te laten zien!  Wat neem je mee: alles wat er maar kan rollen: 

skatebord, step, rollerschaatsen, fiets… 

 

We spreken af aan het avia tankstation op de Aarschotsesteenweg tussen 

Gelrode en Wezemaal om 13:45 u. Op dezelfde plaats mogen ze worden 

opgehaald om 16:45 u.  

 

15 maart 
SUPRISE VERGADERING 

 … Spannenddddd       

 

22 maart 
OLYMPISCHE SPELEN: 

Haal vandaag je sportiefste kledij uit de kast. Warm je sport lichaam al maar op , 

want vandaag gaan we bewijzen dat er in ieder van ons een topatleet zit! 



 

29 maart 
PROVENCIAAL DOMEIN: 

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

speeltuinvergadering!!  

!!Opgelet!!  

Vandaag spreken we om 13u45 af aan het PROVINCIALE DOMEIN in Kessel-

Lo! We spreken af aan parking 2. De kinderen kunnen om 16u45 hier terug 

afgehaald worden. 

 

5 april 
PAASSPEL: 

De paashaas is helemaal de kluts kwijt . Om ervoor te zorgen dat de paashaas 

weer in goede vorm is voor volgende week, spelen wij vandaag het paasspel!  

 

12 april 
PASEN:  

Vandaag geen scouts, jullie zullen vandaag al genoeg werk hebben met het 

rapen van de paaseieren!  

 

18-19 april 

WELPENWEEKEND: 
WOOP WOOP  het allerleukste weekend van het jaar! Meer info volgt via 

email. 

 

26 april 

FIETSVERGADERING: 
Strek die fietsbeentjes al maar uit , want wij gaan fietsen!!! Tijdens onze 

fietstocht gaan we een “grote plas “ bezoeken , mmmh wat zou dat betekenen?  

             Wat neem je mee: 

- Waterflesje 

- Helm  

- Wij zorgen voor fluo vestjes   



 

Zo, dat was het dan weer!  

Groetjes jullie leiding, 

Moris – Krikke – Sjarel – Udni –Marte – Nini       

 


