
 
 
 
Zondag 08/03 – Apocalyps Vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal 
OHNEE, de zombies hebben onze wereld overgenomen. Ze vormen een groot gevaar voor de 
wereldbevolking. Wij moeten ze vernietigen en dit doen we met ons megacool apocalyps spel. 
We doen een reisje rond de wereld en bevrijden alle landen. 
 
 
Vrijdag 13/03 – Ongeluksvergadering – 18u30-21u00 – Lokaal 
Oei oei!!!! Vandaag is het Vrijdag de Dertiende! Loop zeker niet onder 
een ladder en zorg dat je geen zwarte kat ziet. Dit brengt allemaal 
ongeluk. Of zijn er toch enkele gelukzakken onder ons? We komen het 
deze vergadering te weten! 
 

 
Zondag 22/03 – Olympische spelen Vergadering – 09u45-12u15 – Park 
van Kapellen (Kerk) 
1, 2, 3, 4, … Hup naar achter, hup naar voor. Oké, dit was de 
opwarming. Nu beginnen we aan het echte werk. Neem je 
sportschoenen en je waterflesje al maar mee! Wie van jullie heeft 
het grootste uithoudingsvermogen? Dit zullen we vandaag 
uitgebreid testen in het Park van Kapellen.  
 

 

Vrijdag 27/03 tot zondag 29/03 – Kawelpenweekend 
Yes, het is eindelijk terug weeekeeendd!! Pak jullie zak maar snel, dan kunnen we vertrekken. De 
leiding en de foeriers (die nog een verrassing zijn) hebben er alvast heel veel zin in. 
 
 
 

 
Zondag 05/04 – Geen vergadering – Thuis 
Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding start de paasvakantie 
met een leidingsweekend! Over 2 weken zijn we allemaal terug met 
boordevol nieuwe spelletjes en inspiratie! 
 
Zondag 12/04 – Geen vergadering –Thuis  
Deze zondag is het Pasen. Omdat jullie leiding aan het smullen is van 
overheerlijke chocolade paaseitjes is het helaas vandaag geen 
vergadering. Tot volgende week! 
 
 



 
Zondag 19/04 – Paas Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Het is weer die tijd van het jaar dat de paasklokken langskomen en paaseitjes loslaten. We 
mogen die lieve paashaas natuurlijk ook niet vergeten.  Zijn ze ook al bij jullie langs geweest? Wij 
sluiten deze zondag Pasen af met een spetterend paasspel, zodat jullie Pasen 2020 niet snel 
gaan vergeten! 
 

Zondag 26/04 – Highlandgames Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Hello guys, today we will play the highlandgames! Kunnen jullie dit verstaan? Goedzo! Deze 
vergadering staat helemaal in het thema van kracht. Train jullie spieren al maar ter 
voorbereiding. Aan het eind van de vergadering weten we wie de trofee van grootste 
spierbundel in zijn/ haar handen krijgt. 
 
 
 
Een stevige linker van jullie welpenleiding! 
 
 
 


