
Skoeteke Welpen  
 
Dag lieve welpjes, ondanks dat vieze vuile corona virus laten wij ons niet 
doen!! Elke zondag zullen we er zijn met supertoffe activiteiten en we hopen 
dan ook zo veel mogelijk van jullie te ontvangen. 
Vergeet zeker niet te zeggen tegen je ouders dat ze je niet vergeten in 
schrijven via de link in hun mailbox.  
 
7 februari: 
Vandaag spelen we highland games!! Warm jullie thuis al maar goed op want 
het zal zwoegen en zweten worden vandaag.  
Tip: ma chuireas tu fèileadh ort is dòcha gum faigh thu puing a bharrachd 
 

 
14 februari: 
Ohhhh vandaag is het valentijn <3 <3 Geef jullie liefjes 
maar een dikke kus want op de scouts doen wij daar 
niet aan mee, wij gaan lekker  
sleeeeeeeeeeen! 
Vandaag spreken we af AAN DE WIJNGAARDBERG om 
13:45 tot 16:45 en vergeet dus zeker je snelste, coolste 
slee niet. 
 
 
 
 

 
 
21 februari: 
Deze week gaan we opzoek naar de beste atleten, de grootste doorzetters en 
de sterkste welp! We spelen estafetten! Om 14 uur aan de lokalen zo als 
gewoonlijk. 
 
 
28 februari:  

 
Vandaag verrassingsvergadering!!!! (Hopelijk is jullie verrassing toch iets leuker 
dan die van de smurf ;) ) 



7 maart: 
Weten jullie nog hoe dat je een goede sjorring maakt? Of hoe je een tent op 
zet?  
Vandaag leren we het jullie allemaal nog eens zodat iedereen weer mee is. 
Laat jullie twee linker handen vandaag dus maar thuis, het is 
techniekenvergadering!  
 
 
14 maart: 
Iedereen heeft zeker wel 1 talent, 
sommigen zelfs meerderen! Vandaag mag 
iedere welp zijn beste talent laten zien aan 
de andere welpjes. Het is talentenshow 
vandaaaag!  
 
 
 
21 maart: 
Gaadnav neleps ew nee lepssob, neeredei tdrow nooweg me 41 ruu naa ed 
nelakolstuocs thcawrev .  

 
 
28 maart:  
Knip, knep knap, vandaag gaat jullie haar er af!! Hihi mopjeeeee er wordt niet 
geknipt in de haren maar we gaan wel de coolste, mooiste, opvallendste 
kapsels maken die we ooit in ons leven hebben gezien! 
Neem allemaal een haarborstel, haargel, speltjes, rekkertjes… alles wat je 
maar kan bedenken, mee om je haar te restylen.  


