
Maandplanning welpen maart 

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 6/03/2022 

We gaan vandaag samen met de kapoenen zwemmen in het Netepark te Herentals. Neem 

allemaal een handdoek en een spannende zwembroek mee zodat we zeker allemaal in het 

zwembad mogen. We spreken af om 13.30 uur bij de ingang van het Netepark. De ouders 

mogen hun welp terug komen halen om 16:30 uur. Vergeet ook niet 4 euro mee te brengen. 

Zondag 13/03/2022 

Vandaag is het nog eens tijd voor een dolle vergadering. Wat we vandaag gaan doen kunnen 

we nog niet verklappen. Het enige dat wij al kunnen zeggen is dat je best je scouts skills nog 

eens oefent. Allen op post van half 2 tot half 5. 

Zaterdag 19/03/2022 

Dit weekend is het vergadering op zaterdag van half 2 tot half 5. We trekken vandaag de 

keuken in en gaan testen wie van jullie het snelste alle ingrediënten kan verzamelen voor 

een overheerlijke maaltijd. Zorg er dus maar voor dat jullie genoeg honger hebben! 

Zondag 27/03/2022 

Deze namiddag staat er iets speciaal op de planning! We doen vandaag het grote samenspel 

met onze vriendinnetjes van de Chiro. We spreken naar goede gewoonte af van half 2 tot 

half 5 aan de scoutslokalen. Tot dan! 

Belangrijke data: 

-Welpenweekend: 30 april - 1 mei 

-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  

War Van Herck (Baloe)  Wannes Marien (Chil)  

Pallieter Dries (Oe)   Willem Van Herck (Wontolla) 

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


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


