
AANGEPAST MAANDPROGRAMMA JANUARI – MEI 2022    
  

januari: JIN STAGES!!  

Wat is dat nu eigenlijk JIN stages?  

Jullie leiding heeft examens, super spijtig natuurlijk. Maaaaar de jin zal jullie opvangen om er 

een leuke periode van te maken! De JIN stages duren de hele maand januari en de eerste week 

van februari. Op deze zondagen zal de vergadering niet gegeven worden door de huidige 

leiding maar door de jinners (dit is de oudste groep van onze scouts). Op deze manier kunnen 

zij eens aanvoelen hoe het is om leiding te zijn van een groep. Dit omdat zij na dit jaar zelf deel 
gaan uitmaken van de leidingsploeg.  

Niet getreurd tijdens de jinstages is de huidige leiding wel aanwezig om alles in goede banen 
te leiden!  

   

16 januari  

JIN stage, op de vergadering kom je meer te weten over wat we gaan doen.  

23 januari  

JIN stage, op de vergadering kom je meer te weten over wat we gaan doen.  

30 januari  

JIN stage, op de vergadering kom je meer te weten over wat we gaan doen.  

6 februari  

JIN stage, op de vergadering kom je meer te weten over wat we gaan doen.  

! Aandacht!   

Doordat de vergadering van 13 vergadering niet doorging werd het 
maandprogramma aangepast. Sommige vergaderingen verschuiven een week, 
terwijl andere vergaderingen blijven staan. Goed kijken naar de datum is een 
must!   

  

• Was 13 Februari IS 20 FEBRUARI  
  
Woop Woop, we are back!! Na zweet, bloed en tranen hebben we de examens overleefd en 

zijn we terug om op de zondagen leuke spellen te spelen met jullie! Om te vieren dat de 

examens gedaan zijn, gaan we lekkere dingen koken. Het is dus kookvergaderiiiing! HMM 

Smikkel Smakkel! Verkleed je dus als kok om je ware kookkunsten boven te halen! We zullen 
wel eerst onze ingrediënten moeten verdienen want zoals de link zegt is ALLES op?!?!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WFdweX4ncCg  

https://www.youtube.com/watch?v=WFdweX4ncCg
https://www.youtube.com/watch?v=WFdweX4ncCg


• Was 20 februari IS 27 FEBRUARI  
  
GEEF ACHT! Camoufleer je om ter best zodat we je niet zien komen. Wat spannend om eens 

een echte legerman te zijn, het wordt superfijn! KOMEN KOMEN KOMEEEN!  

  

• 6 maart   
  

Vandaag is het truffelverkoop! Ga samen met je leiding op stap door de straten van omstreken 

zodat we veel lekkere truffels kunnen verkopen. Hierdoor kunnen we als scouts extra 

materiaal aankopen!  

  

• 13 maart   
  

OOOh, vandaag spelen we een spel met de kabouteeeers! Super benieuwd naar wat we zullen 

doen, zeker komen om het te ontdekken!  

  

• 20 maart   
  

GEEN VERGADERING! De leiding is er even tussen uit om een vorming te volgen. Tot volgende 

week welpjes!  

  

• 25 maart en 27 maart   
  

JOEPIEE, EINDELIJK IS HET ZOVER, SCOUTSWEEKEND!!! Zet deze datum alvast in je agenda. 

Verdere info volgt nog.  Inschrijven kan hier: scoutsmeerdaal.be/kawellenweekend 

   

• 3 april   
  
Vandaag wisselt de leiding van tak, andere leiding zal jullie dus een knotsgekke vergadering 
bezorgen!  

  

• 10 april en 17 april   
  

T’Is Vacance, enjoy! Geen vergadering volgende twee weken.  

 

 

 

 

 

 

 

https://scoutsmeerdaal.be/kawellenweekend


• 24 april   
  

Olalaaa, de leiding heeft gehoord dat er een uitdaging op het programma staat. Namelijk Eén 

tegen allen! Kom je dus zeker bewijzen en laat zien of je het aankan!  

  

• 1 mei   
  

Vandaag worden we de echte helden van de scouts! 
https://www.youtube.com/watch?v=1UdI_eoDPKQ  
  

• 8 mei   
  

Vandaag komt heeeeeel de scouts bij elkaar en spelen we met zen allen een grOOt spel. We 

spelen het grote Groepsspel! Zeker komen want het is de allerlaatste ECHTE vergadering van 

het jaar!  

  

• 15 mei  12h zondag (verplaats) 
  
Jam Jam, net zoals we het scoutsjaar begonnen met een barbecue, sluiten we het super mega 
toffe jaar weer met een eindejaarsbarbecue. Zeker komen want er zal weer veel lekkers zijn!  

De bbq gaat door van 12h-14h op de lokalen. De leiding voorziet een vleesje voor op de bbq 

en een heerlijk groenten buffet, gelieve hiervoor allemaal 4 euro mee te brengen. 

Gelieve hier in te schrijven: https://scoutsmeerdaal.be/bbq_kawellen 

  

  

  

  

  

  

  
Laten we er een superleuk tweede semester van maken! We kijken er naar uit jullie mooie 

snoetjes allemaal terug te zien!  

  

Kusjes, de Welpenleiding  

Eric, Maurice, Simon, Louise, Alex, Ruben V., Roos  
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