
Welpenprogramma februari-maart-april 

Vanaf nu gaan de vergaderingen terug door op zondag van 14u tot 17u! 

 

Zondag 10 februari:  

Ooit begon iemand met een eitje en eindigde met een Porsche… hopelijk lukt 

het ons ook tijdens onze RUILTOCHT vannamiddag! Breng jullie goed 

humeur mee!  

 

!!! 15 – 16 – 17 februari !!! 

Eindelijk is het zover… WELPENWEEKEND!!! Er is reeds een mailtje 

gestuurd met alle nodige informatie van ons superdemaxkeicool 

Indianenweekend! Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn! Wij kijken er 

alvast naar uit!  

 

Zondag 24 februari:  

Een fiets, step, skateboard, waveboard, driewieler, rolschaatsen, rolstoel, eenwieler…  

Dit zijn allemaal dingen met wieltjes en deze komen uiteraard goed van pas 

op onze ALLES-OP-WIELTJESVERGADERING! Breng zeker iets mee op 

wieltjes zodat je mee kan doen aan onze leuke activiteit!  

 

Zondag 3 maart:  

Vandaag is het helaas geen scouts maar wel carnaval!! Misschien komen jullie de leiding 

wel tegen tijdens de stoet in Aalst! 

 

Zondag 10 maart:  

Haal jullie gekste verkleedkleren maar boven want vandaag houden we ons jaarlijkse 

CARNAVALSFEESTJE samen met de kabouters en kapoenen! Dit gaat 

gewoon door van 14u tot 17u op onze lokalen.  

 

Zaterdag 16 maart:  

Zijn jullie klaar voor een feestje? Wij alvast wel want vandaag 

gaan we naar de KINDERFUIF van scouts Baardegem! We 

verwachten jullie om 14u30 allemaal aan de Parochiezaal te 

Baardegem. Het thema is Bob de Bouwer dus hou jullie zeker 

niet in om je te verkleden!! 

Ook hierover volgt nog informatie via mail.  

 

 



 

Zondag: 24 maart:  

Deze zondagnamiddag hebben we jullie gezond verstand (en goed humeur zoals altijd 

uiteraard) zeker nodig! “Oh nee, ons gezond verstand gebruiken pfff…” horen we jullie al 

zeggen. Geen zorgen want wij maken het suuuuuuupertof met onze FOTOZOEKTOCHT! 

 

Zondag 31 maart:  

Voor jullie helaas geen scouts want de leiding is op leidingsweekend, we zien jullie graag 

volgende week terug!  

 

! ZATERDAG 6 april:  

! Let op: zaterdag ! Vandaag gaan we met de andere kapoenen, kabouters 

en welpen van District Dender naar WOUTERDAG! Ook hier wordt nog een 

mail voor rondgestuurd.  

 

Zondag 14 april:  

Probeer vandaag met zoveel mogelijk aanwezig te zijn want het is 

TECHNIEKENVERGADERING! We hebben jullie spierballen écht nodig vannamiddag! 

Vandaag leren jullie alle kneepjes om nog een beter scout te worden!!!  

 

Zondag 21 april:  

Hebben jullie ooit al zelf eens een eitje gebakken? Of een pannenkoek? 

Of spaghetti gemaakt? We bewonderen jullie kookkunsten graag deze 

voormiddag tijdens onze WOUTLOPERSKEUKEN! We verwachten 

jullie om 10 uur op de scouts zodat we ons eigen lekkere middagmaal 

kunnen klaarmaken! Tot dan! De vergadering zal gedaan zijn om 1 uur.  

 

27 en 28 april:  

Dit weekend is het geen 

scoutsvergadering maar jullie 

zijn wel altijd welkom op onze 

jaarlijkse steakslag om te 

komen genieten van een steak, 

een kippetje of een 

vegetarische maaltijd! Twijfel 

niet en kom met je ganse 

familie een lekkere maaltijd 

verorberen, mmm…  

 

 



 

We hopen dat jullie er allemaal elke zondag kunnen bij zijn, wij hebben er alvast weer 

zin in!  

Een stevige scoutslinker 

Boris, Siene, Lander en Brecht 

 

 

 

 

 

  


