
Maandprogramma Welpen 
 
Allerliefste Welpjes, de scoutsvergaderingen gaan door op zondag van 14u tot 17u op de 
lokalen, tenzij anders vermeld op het maandprogramma hieronder.  
 
Het lijkt misschien ver, maar het zal er sneller zijn dan je denkt; het kamp. Ook dit jaar zal 
dit doorgaan van 24 tot en met 31 juli. Verdere info volgt later. Enige voorwaarde om mee 
te mogen op het kamp is dat we jullie spruit minstens 6x op de vergadering hebben gezien. 
 
Bij vragen kunnen de ouders altijd terecht bij ons voor en na de vergaderingen of via mail: 
welpen@scoutsmeerdaal.be 
 
Zondag 14/01, 21/01, 28/01 en 4/02: De leiding heeft deze maand examens en kan jammer 
genoeg niet naar de vergaderingen komen. Maar niet getreurd want de jin staat, onder 
toezicht van een ervaren of oud-leiding , met veel enthousiasme voor jullie klaar. Flink zijn, 
want we willen geen klachten horen! 
 
Zondag 11 februari: Ben jij een stress-konijn? Dan is het spelen van mens-erger-je-niet niet 
echt aangeraden. Kan je de zenuwen onder controle houden? Misschien ben jij dan wel de 
koning van dokter Bibber. Ben jij de denker die alle kaartjes van memorie zo goed weet liggen 
dat je heel het spel uitspeelt in één beurt? Neem allemaal een kort, maar leuk 
gezelschapsspelletje mee naar de scouts. Wie weet kan je zelfs de leiding verslaan... . 
 
Zondag 18 februari: Sarah vertrekt normaal gezien volgende week op Stage naar de 
Verenigde Staten van Amerika. Helaas probeert de Amerikaanse President Trump daar een 
stokje voor te steken. Hij denkt dat hij alles kan doen wat hij wil en dat niemand hem kan 
stoppen, maar dan kent hij duidelijk de Welpen nog niet! Vandaag helpen we Sarah om toch 
naar de VS te geraken. We maken een reis van België, door Mexico helemaal naar 
Washington D.C. om President Trump even een koekje van eigen deeg te geven! Help jij 
mee??? 
 
Zondag 25 februari: Wie zoekt er beter als Sherlock Holmes of Le cock? Er is een moord 
gebeurt op de scouts. Egon (leiding van de kabouters) is vermoord. De dader loopt nog altijd 
op vrije voeten. Het is aan jullie om detective te zijn en aan de hand van aanwijzingen de 
moordenaar te ontmaskeren. Wees snel voor er nog doden zullen vallen! Afspraak om 14u 
aan de scoutslokalen! 
 
Zondag 4 maart: Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse truffelverkoop. Neem je goed 
humeur mee, oefen je mooiste glimlach en bereid je verkooppraatjes maar voor. Vandaag 
gaan we van deur tot deur in de straten van Haasrode om onze overheerlijke truffels te 
verkopen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de aankoop van nieuw materiaal voor 
onze scouts. 
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Zondag 11 maart: Vandaag herverdelen we de wereld over de welpen en proberen we de 
hele wereld te veroveren. Wij horen jullie al denken, hoe gaan we dat nu doen? We splitsen 
ons op in verschillende legers en vallen aan! Kom het ontdekken op onze spannende ‘wij-
veroveren-de-wereld-vergadering’. Kom verkleed zodat we samen ten strijde kunnen 
trekken! 
 
16, 17 en 18 maart: De lente staat weer voor de deur dus dat betekent dat het tijd is voor 
WEEEEKEND! Schrijf jullie snel in op het inschrijvingsstrookje dat op de website staat. We 
hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn, want het wordt leuker, spetterender, actiever,… 
dan ooit! Meer info hierover volgt nog. 
 
Zondag 25 maart: Vandaag is het geen vergadering omdat de leiding op een 
vormingsactiviteit is.  
 
Zondag 1 april: PASEN, vandaag zijn jullie allemaal veel te druk bezig met paaseitjes rapen 
dus doen we geen vergadering.  
 
Zondag 8 april: Wandelen langs weides, stappen door het bos, diertjes spotten, liedjes 
zingen (zo van 1,2,3,4,5,6,7, zo gaat het goed, zo gaat het beter alweer een kilometer van…). 
Vandaag maken we een heuse tocht als echte scouts, dit wil je niet missen! Neem allemaal 
een vleesje, aardappelen in zilverpapier, een gamel, gevulde drinkbus en eventueel een 
regenjas mee, want we gaan op dagtocht. We verzamelen om 11u aan de scoutslokalen en 
om 17u zijn we terug. 
 
Zondag 15 april: De leiding gaat met z’n allen op teambuildingsweekend dus is er geen 
vergadering vandaag. 
 
Zondag 22 april: Besteeeeeee Welpeeeeeeeeeeen! Vandaag gaat er iets heel speciaal 
gebeuren! Dit heeft nog nooit plaatsgevonden in de geschiedenis van Scouts Meerdaal 
Haasrode, hoho! Vandaag wisselt de leiding van tak, jullie krijgen vandaag een andere 
leidingsploeg, spannned! Veel plezier! 
 
Zondag 29 april: De laatsten zullen de eersten zijn, de eersten de laatsten, de middelste de 
eersten, de eersten de middelste??? Wie zal tot aan de top van de ladder kunnen klimmen? 
Elkaar uitdagen met een spel, winnen of verliezen? Train jullie geheugen, snelheid, 
uithoudingsvermogen, tact,… en kom het ontdekken op onze spannende laddercompetitie. 
We spreken af van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  
 
Zondag 6 mei: De olympische spelen zijn een oude traditie en geven de winnaars in hun 
discipline eeuwige roem. Usain Bolt, Michael Phelps, Wayde Van niekerk, Mo Farah, Greg Van 
Avermaet,… . Kom jij vandaag tussen deze lijst van Gouden medaillewinnaars te staan? Sta jij 
vandaag op het hoogste schavotje of moet je de duimen leggen tegen een concurrent? Om 
kampioen der kampioenen te worden moeten ALLE condities top zijn! (TIP: Een banaan eten 
zorgt voor extra energie bij de sportprestaties.) Opgelet, dopinggebruik wordt meteen 
afgestraft door een levenslange schorsing! 
 
Zondag 13 mei: Spijtig genoeg is het vandaag al de aller laatste vergadering op zondag. We 



sluiten dit fantastisch scoutsjaar af met een mega vet leuk Groepsspel. Alle takken van alle 
leeftijden worden verdeeld in groepjes en spelen zo allemaal eens samen. Zeker allemaal 
komen naar dit onwijs leuke spel!!! Afspraak van 14u tot 17u aan de scoutslokalen, tot dan 
en alvast bedankt voor dit mega leuke jaar!! 
 
Vrijdag 18 mei: Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar. Neem allemaal een 
VLEESJE en 2 EURO mee voor de overheerlijke BBQ op de scouts. De leiding voorziet 
overheerlijke groentjes en pasta's! We spreken af van 18u00 tot 20u00 aan de scoutslokalen. 
Met een lach en een traan kijken we terug naar het geweldige jaar dat we gehad hebben, 
maar vergeet niet, het beste moet nog komen! KAMP! Meer info over het kamp volgt nog. 
 
 
 


