
 

 

22 maart: lente vergadering 

(14-18u) 

 

 

 

 

 

8 maart: u ma is u pa vergadering 

(14-18u) 

U ma is u pa en dat is de waarheid! 

Geen idee wat dit betekent? Kom het 

dan te weten op zondag 8 maart. 

Vergeet vooral geen bloempje mee te 

nemen. 

1 maart: legervergadering (14-18u) 

WELPEN… WEES PARAAT 

TER PLAATSE… RUST 

Deze vergadering gaan wij, De Leiding, jullie 

zwakke welpjes omvormen te echte mannen. 

Het is gedaan met die trainingsbroeken op de 

vergadering. Echte mannen dragen een korte, 

groene broek met dikke bottines eronder. ‘Daar 

kunt ge goe in marcheren’, heeft Baden Powell 

ooit eens gezegd. 

22 maart: lente vergadering (14-18u) 

Vogels bouwen nieuwe nesten 

Mieren komen uit de grond 

Hier en daar vliegt heel voorzichtig een zwaluw in het rond 

In de tuin gaan bloemen bloeien 

In de vijver zwemt weer vis 

En geloof me, dat betekent dat het al weer lente is! 

Kom het begin van de mooie lente ervaren op het lokaal! 



 

28 maart: snoepverkoop (zaterdag!!!!!) 

Onze jaarlijkse snoepverkoop gaat dit jaar door op zaterdag 28 maart van 

10u tot 18u. We spreken af aan het standbeeld van Jacob Van Artevelde op 

de Vrijdagsmarkt(en in perfect uniform!). We verwachten dat elke welp hier 

zijn beste beentje voor zet. Niets luidt meer dan scouts dan er samen voor te 

zorgen dat iedereen mee kan op welpenkamp.  Als je niet de hele dag 

aanwezig kan zijn (bv. een voetbalmatch), laat het ons dan op voorhand 

weten welke uren je wel aanwezig kan zijn. Daarnaast houden wij ook een 

voorverkoop. We vragen om minstens 20 zakjes op voorhand te verkopen 

(zie bijlage met de voorverkooplijst). Om jullie welpen extra te motiveren 

hebben wij ook een prijs voor de welp met de beste voorverkoop (Het record 

staat op naam van Mauro en Victor met elk 65 zakjes). Veel succes!! 

15 maart: districtsvergadering (14-18u) 

 

Er wordt gezegd dat de districtsvergadering ‘the place 

to be’ is om nieuwe vriendjes te maken met andere 

scoutsen. Niets is minder waar! Districtsvergadering 

betekend oorlog. Op zondag 15 maart gaan wij scout 

Sint-Lieven tonen dat wij de beste scouts zijn! 

Meer info over de plaats en het uur volgt later. 


