
Maandplanning welpen februari 

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! Ook vragen we aan iedereen om altijd een 

mondmasker mee te nemen naar de scouts. 

Zondag 6/02/2022 

Heb je zin om je nog eens goed uit te leven in een bos en je te amuseren tussen de bomen. 

Dan is deze vergadering op je lijf geschreven, want het is vandaag eindelijk weer tijd voor 

een super cool bosspel. Allen paraat om 13h30 aan de scouts. 

Zondag 13/02/2022 

Zoals de traditie het voorschrijft gaan we weer schaatsen met de hele groep in februari. We  

komen samen om 9u30 aan de scouts. Van daaruit rijden we verder naar de schaatsbaan in 

Herentals. We willen aan enkele ouders vragen om ons naar daar te vervoeren. Om 12u00 

kan je je zoon weer komen ophalen aan de inkom van het Bloso in Herentals. 

Neem gepast geld mee en vergeet je handschoenen en mondmasker niet! 

Kostprijs: 

- 5 euro voor diegene die zelf schaatsen meebrengen. 

- 7 euro voor diegene die ter plekke schaatsen huren. 

Zondag 20/02/2022 

Vandaag gaan we al onze bouwvaardigheden nog eens mogen boven halen want het is tijd 

om het grootste coolste kamp ooit te maken. Vergadering van half 2 tot half 5 aan de scouts. 

Zondag 27/02/2022 

Deze week vieren wij carnaval, wat we daar mee gaan doen vandaag blijft voorlopig nog een 

verrassing. Allen op post van half 2 tot half 5 voor alweer de laatste vergadering van 

februari. 

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 

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


Kassier: Wouter Mols (Bagheera) 0468/225222  

War Van Herck (Baloe)  Wannes Marien (Chil)  

Pallieter Dries (Oe)   Willem Van Herck (Wontolla) 

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


