Zondag 3 jan. 9u30- 12u30 - Grote-covid19-vaccinatie-spel
Gelukkig Nieuwjaar! We hebben allemaal superveel zin in een nieuw en beter jaar. Vanaf
nu worden de vaccinaties gestart, we zijn er bijna van af! Natuurlijk willen jullie ook zo
snel mogelijk een coronavrij jaar. Daarom spelen we vandaag het grote Covid-19vaccinatie-spel. Welke welp overwint corona als eerste?
Zondag 10 jan. 9u30-12u30 - Gewoon feest
Vandaag vieren we alle feesten die er bestaan, want waarom niet. Shere-Khan is jarig, en
we vieren hier bovenop Halloween, Pasen, gewoon nog eens Kerstmis en Nieuwjaar.
Maak je klaar voor een spetterende vergadering.

Zaterdag 16 jan. 18u30-21 - Filmvergadering
Jullie liefste leiding zit in de examens, boehoe. Maar niet getreurd, we organiseren
gewoon een avond-cinemavergadering! Kom in je gezelligste kleren en neem een
dekentje mee. Snacks worden voorzien :)
Zondag 24 jan. 9u30-12u30 - Surprise
Vandaag is het een gewone vergadering. Wat we gaan doen is een geheim, maar het
wordt echt superleuk!
Zondag 31 jan. 9u30-12u30 - Genderswitch vergadering
Meisjes, altijd al eens willen weten hoe het voelt om een jongen te zijn? Jongens, altijd al
eens een meisje willen zijn? Dat komt goed uit! Vandaag is het genderswitch vergadering!
Kom gekleed als een ander geslacht en ontdek wie nu eigenlijk echt de sterke of de
zwakken zijn!
Zondag 7 feb. 9u30-12u30 - Sprookjesvergadering
https://www.youtube.com/watch?v=OeMVe5zCF0s&ab_channel=EftelingSprookjesboom
Kom verkleed als een karakter uit je favoriete sprookje!

Zondag 14 feb. 9u30-12u30 - Valentijnvergadering
Lieve welpje
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw
De welpenleiding houdt van jou!

Zondag 21 feb. DAGTOCHT 9u30-16u30
Jippie dagtocht! Smeer je benen al maar in, doe je warme kleren aan een zet je rugzak en
lunchpakket klaar!
Verdere info volgt via mail.
Zondag 28 feb. 9u30-12u30 - Slaapfeestjesvergadering
De leiding nodigt je uit op het enige echte welpenslaapfeestje!
Kom in je pyjama naar de scouts en vergeet zeker je slaapzak niet!
Zondag 7 maart 9u30-12u30 - Kookvergadering
https://www.youtube.com/watch?v=VZKlCUZD0CY&ab_channel=indebioscoop
Vandaag bewijzen we dat welpen even goed kunnen koken als ratten! Dat klinkt simpel,
maar om Remy te kunnen verslaan zullen jullie toch goed je best moeten doen.
Zondag 14 maart GEEN VERGADERING
Normaal gezien is jullie liefste leiding vandaag op weekend. Geen vergadering dus... Niet
getreurd! We maken het goed met een dagtocht volgende week!
Je kan op je vrije dagje natuurlijk altijd het welpenlied eens goed leren:
“Deeee welpen lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen. Ze proesten, dansen, hollen,
tieren, vallen om en springen. Ze klappen in de handen (klap klap klap klap klap) ze
toeteren in het rond (toet toet toet) en zijn ze dan opeens heel moe dan vallen ze op de
grond! BOEM!”

Zondag 21 maart DAGTOCHT
Jippie dagtocht! Smeer je benen al maar in, doe je warme kleren aan een zet je rugzak en
lunchpakket klaar!
Verdere info volgt via mail.
Zondag 28 maart Kapoenen- en Welpendag
Vandaag is het een officiële feestdag: Kapoenen- en Welpendag!
Joepieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Verdere info volgt via mail.
Groepsweekend 3 april – 5 april
Het is alweer paasvakantie, wat vliegt de tijd! We hopen allemaal dat ons geweldige
groepsweekend zal kunnen doorgaan. Hou je agenda maar even open.
Verdere info volgt via mail.
1000000 dikke kussen, de welpenleiding

Chikai, Kerri, Kora, Zazou, Shere-Khan, Chill, Oe

