
Teen & Tander 1
Oktober en november

Lieve welpen, mama’s, papa’s, huisdieren, plusouders en grootouders

Zijn jullie al uitgerust van het kamp? Hopelijk wel, want hier komt al een nieuw jaar aan. In

deze Teen en Tander vinden jullie het programma voor oktober en november. Wij hebben er

heel veel zin in, hopelijk jullie ook! Als je toch niet kan komen, laat het dan liefst op

voorhand weten.

Toch nog heimwee naar het kamp? Geen probleem, op onze site kan je nog eens naar alle

foto’s kijken. Het wachtwoord hebben jullie al gekregen van de groepsleiding.

Of zijn jullie heel benieuwd naar jullie nieuwe leiding? Dan vind je in deze Teen en Tander

alvast het lievelingseten van elke leider. Alleen is de kok een beetje in de war...

Als er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken via welpen@toetertoe.be

Een stevige linker en hopelijk tot snel

Marala - Tabaqui - Akela - Raksha
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https://toetertoe.be/fotos-welpen/
mailto:welpen@toetertoe.be


Zondag 3 oktober 2021, 13u-16u
Op avontuur in de natuur
Vandaag trekken we het bos in met
Sergeant Harry. Camoufleren, vuur maken,
oriënteren... het leger is er niets tegen!

Zaterdag 2 oktober 2021 is het onze
pannenkoekenslag. Allemaal smullen dus!

Zondag 17 oktober 2021, 10u-16u
Wetenschapsvergadering
Als het maar ont-ploffen kan
En als het maar goed kn-allen kan
De populairste wetenschap
Is de wetenschap die boemt!

Zondag 31 oktober 2021, 13u-16u
Halloween Vergadering
Boe! Ben je verschoten? Nee? Dan ben jij
helemaal klaar om halloween te zingen.
Toch een beetje schrik? Geen probleem,
daarom hebben we de leiding mee.
Kom zeker verkleed.

Zondag 14 november 2021, 10u-16u
Rare ridders en droomkastelen
Wij gaan op drakenjacht
Wij zijn niet bang
Want we hebben een zwaard
En bouwen ons eigen kasteel
Wie wilt mag zich verkleden als stoere
prinses of knappe koning.

Zondag 28 november 2021, 13u-16u
Groepsdag
Ben je benieuwd hoe het met je oudere
vriendjes gaat? Kom dan naar onze
groepsdag. Vandaag spelen we iets
super-mega-tofs met heel Akabe.
Verdere info volgt nog.

2

https://www.facebook.com/events/398466818342507


Welke leiding lust wat? Volg de lijn en ontdek het lievelingseten van jouw leiding!

Marala Tabaqui Akela Raksha

Hamburgers Pizza Sushi Spaghetti
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