
Maandplanning welpen april 

Beste Welpen en Ouders! 

Alle activiteiten zullen doorgaan op zondag van 13u30 tot 16u30, als dit niet het geval is, zal 

dit duidelijk vermeld staan op de maandplanning. 

Zondag 3/04/2022 
Dit weekend is het weer tijd voor onze eigen versie van paintball. Bereid jullie maar goed 

voor, want om de leiding te kunnen raken zullen jullie vroeg moeten opstaan. We spreken 

naar goede gewoonte weer af van half 2 tot half 5 aan de scoutslokalen. 

Zondag 10/04/2022 
Helaas, geen scouts deze week in het midden van de vakantie maar laat dit je niet 

tegenhouden om zelf buiten te gaan spelen vandaag! 

Zondag 17/04/2022 
Helaas geen vergadering vandaag, alle leiding en leden moeten paaseitjes gaan rapen thuis 

en bij de familie. Maar volgende week staan we er terug voor jullie. 

Zondag 24/04/2022 

Maak jullie al maar klaar voor het super mega coole dorpsspel. We gaan Lille tot in alle 

uithoeken verkennen. We spreken af om half 2 op de scouts en jullie mogen ook weer 

opgehaald worden op de scouts om half 5. 

30/04/2022 - 1/05/2022 

Eindelijk is het zo ver, we gaan op weekend! Jullie worden zaterdag om half 2 verwacht op 

onze weekendplaats aan de Chirolokalen van Lille. Voor we echt van start gaan hebben we 

nog een infomoment voorzien voor de mama’s en papa’s waar we even toelichten hoe een 

kapoenen- welpenkamp juist in zijn werk gaat. Zondag om 12h is het gedaan en mogen jullie 

je favoriete welp terug in ontvangst nemen. Meer info met wat je allemaal moet meenemen 

en in orde brengen vind je binnenkort in de brief van het weekend. 

Belangrijke data: 

-Welpenkamp: 3-10 juli 
 

We hebben dit jaar een facebookgroep waar we foto’s, video’s en extra info over de 

vergaderingen in zetten: “Welpen scouts Lille-Poederlee 2021-2022” 

https://www.facebook.com/groups/375087700913329/ 

 

Een stevige linker, de welpenleiding 

Takleider: Wout Willemsen (Akela) 0468/219154 wout.willemsen02@gmail.com 

Kassier: Wouter Mols (Bagheera) 0468/225222  

https://www.facebook.com/groups/375087700913329/


War Van Herck (Baloe)  Wannes Marien (Chil)  

Pallieter Dries (Oe)   Willem Van Herck (Wontolla) 

Door Moorkens (Lowie)  Ruben Van Den Bosch (Rama) 


