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Maandprogramma Kapoenen Maart
5 maart

Vandaag hebben we met gans de leiding een mega giga cool groepsspel voorzien – The
Battle der Victorianen - waarbij we met alle leden van onze scouts samen een spel gaan
spelen. Mis deze battle zeker niet en toon dat jouw ploeg de sterkste is. Wie weet, wint
jouw ploeg en dan staat er iets cools op jou te wachten. De strijders der Victorianen
worden hiervoor om 14U aan het lokaal verwacht!

12 maart

Vandaag staat er het tot nu toe onbekende “mosselspel” op de agenda gepland. Wil je
weten wat dit is en wil je hier niets van missen? Kom dan zeker om 14U naar het lokaal.

19 maart

De voortrekkers komen stage doen! Joepie! Dan zijn we met meer leiders om jullie
deugnieterij in de gaten te houden, mopje flauw mopje😉

Ben jij even benieuwd als de leiding wat deze jongens in petto hebben? We ontdekken
het samen deze zaterdagnamiddag om 14U aan het lokaal.

26 maart

Omdat we al lang niet meer zo vroeg uit de veren zijn geweest en het zonnetje nog eens
willen zien opkomen, gaan we nog eens afspreken om 9U aan het lokaal. We gaan op
tocht naar de grootste berg van de Kempen, de konijnenberg, daar gaan we een
fantastisch en plezant bosspel spelen. Wie weet zie je de konijntjes uit het
kapoenenverhaal wel verschijnen.



Maandprogramma Welpen maart
5/ 03/ 22

Vandaag spelen we geen spelletjes met de welpen… want we spelen een spel met
iedereen!! We starten het groepsspel om 14u aan het lokaal, tot dan!

12/ 03/ 22

Raksja heeft iets voor jullie… Hij heeft iets gevonden… Iets heel speciaals… Maar we
mogen niet verklappen wat! Kom daarom om 14u naar het lokaal om te ontdekken wat dit
is!

19/ 03/ 22

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het lijkt op welpenleiding maar dat is het nog niet… De
voortrekkers voorzien voor ons vandaag een MEGA cool spel!! 14u zien we jullie aan het
lokaal.

26/ 03/ 22

Surprise! Vandaag weet je nog niet wat we gaan doen. Je weet alleen dat je om 14u aan
het lokaal moet zijn! Tot dan!

Wil jij meer te weten komen wat Akela allemaal doet in België?
Klik dan zeker op deze link!

https://wwf.be/nl/actualiteit/5-weetjes-over-de-wolf-belgie

https://wwf.be/nl/actualiteit/5-weetjes-over-de-wolf-belgie


Maandprogramma Jong-Verkenners Maart
5 Maart

Vandaag gaan we eens kennismaken met de andere takken, door middel van een
groepsspel! We spreken af om 14 uur aan het lokaal.

12 Maart

Maak je spieren vandaag maar goed warm want we gaan reisje rond de wereld spelen! Je
hoeft geen sportschoenen mee te nemen. 14 uur @ lokaal.

19 Maart

Vandaag gaan we knikkerbanen maken op de konijnenberg! Vergeet zeker geen fiets en
lunchpakket mee te nemen! Een klein shepje is ook altijd handig! Afspraak om 9 uur aan
het lokaal!

26 Maart

We gaan onze sjor-kunsten nog eens boven halen vandaag. Ben jij benieuwd wat voor
coole constructie we gaan sjorren? Kom dan zeker om 14 uur naar het lokaal!

Stevige linker van jullie leiding,

Siebe, Mats, Nic, Tom, Kristof en Thijs.



  

  

  

 

Maandprogramma Verkenners Maart 

Zaterdag 5 maart 

Vandaag spelen we een groepsspel met alle takken. Denk jij dat jouw ploeg de 1ste plek kan 

behalen? Kom dan zeker langs want misschien is er een prijs die verdiend kan worden. We 

verwachten jullie van 14u-17u aan het lokaal. 

 

Zaterdag 12 maart  

Deze dag zal zeer leerrijk zijn voor de meeste onder jullie. We kijken naar wat jullie 

allemaal al kunnen en leren jullie verschillende technieken aan d.m.v. een groot spel. We 

verwachten jullie van 9u-17u aan het lokaal. 

 

Zaterdag 19 maart 

Vandaag spelen we nog eens ringhockey. Voor wie dit niet kent, ringhockey is hockey maar 

dan met een bezemsteel en een ring. We verwachten jullie van 14u-17u aan het lokaal. 

Vergeet jullie eigen stok niet! 

 

Zaterdag 26 maart 

Wat er vandaag precies zal gebeuren is nog een geheim. Maar er zal vast en zeker veel 

plezier gemaakt worden op deze dag. We verwachten jullie van 14u-17u aan het lokaal. 

 

Een stevige linker, de verkenner leiding. 

Piet, Cédric, Elias, Laurens, Wijnand, Jort, Stijn en Warre 

 

 



Maandprogramma Voortrekkers maart
zaterdag 5 maart

Vandaag staat er een groepsspel op de planning. Joepie, eindelijk eens een spel
met meer dan 7 man!!! Afspraak om 13u30 aan lokaal.

zaterdag 12 maart

Vandaag gaan we voor de laatste keer sponsors zoeken en bereiden we de
oudleidersbar voor. Het exacte uur wordt nog gecommuniceerd via whatsapp. Neem
zeker andere kleren mee naar de scouts voor tijdens de oudleidersbar want we gaan
niet meer langs huis!

zaterdag  19 maart

Voor vandaag hebben jullie weer je uitstekende best gedaan om een toffe stage
ineen te boksen voor de Leden. maak  er een toffe dag van, succes.

Zaterdag 26 maart

Op deze dag dag spreken we om 9 uur aan het lokaal af voor een welbekende
kooktocht. Hier zal je u beste kook skills moeten boven halen om je chef diploma te
behalen.

Een stevige linker:
Herbert, Sean en Ruben



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


