
 Teen & Tander 2 
 December en januari 

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

 Het  einde  van  het  jaar  staat  voor  de  deur,  nog  een  paar  vergaderingen  en  dan  zit  2021  er 

 weer  op.  Maar  niet  getreurd,  het  nieuwe  jaar  brengt  meteen  een  heleboel  fantas�sche 

 vergaderingen! 

 Let  wel  op  :  we  spreken  een  aantal  keer  op  een  andere  loca�e  af,  of  worden  op  een  andere 

 loca�e opgehaald. De precieze data en adressen vinden jullie in de kalender hieronder. 

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

 Een stevige linker en hopelijk tot snel 

 Marala - Tabaqui - Akela - Raksha 
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 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. 
 We verwachten jullie aan de atle�ekpiste in 
 Aartselaar (  Kleistraat 204, Aartselaar  ). 
 Kom spor�ef gekleed en neem zeker een 
 drankje en iets om te eten mee. 

 Zondag 12 december 2021, 10u-16u 
 Op schok in de Schorre 
 Verdwalen in het bos, trollen spo�en, 
 spelen in de speeltuin, spelletjes op de 
 delta heuvel… De Schorre hee� alles om 
 ons te amuseren! 
 Afze�en aan het lokaal, ophalen aan de 
 inkom van provinciaal domein  de Schorre  . 

 Zaterdag 18 december 2021, 18u-20u 
 Kers�eestje 
 De kerst staat voor de deur, een reden te 
 meer om nog eens goed te vieren. Vieren 
 jullie met ons mee? Dan maken we er 
 samen een topfeest van! 
 Voor de gezelligheid mag je je slaapzak 
 meebrengen of je pyjama aandoen. 

 Zaterdag 8 januari 2022, 18u-20u 
 Fakkeltocht 
 We gaan op stap met onze zelfgemaakte 
 lampjes, want wat is nu leuker en gezelliger 
 dan een fakkeltocht. Doe je stapschoenen al 
 maar aan! 
 Kom zeker warm genoeg gekleed. 
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 Zondag 23 januari 2022, 10u-16u 
 Sprookjes 
 Heb je de fakir voorbij zien komen op zijn 
 vliegend tapijt? En heb je roodkapje gezien 
 in het sprookjesbos? Of hoor je ook dat 
 geklop in die klok en zit daar misschien een 
 geitje verstopt? 
 Vandaag dompelen we ons onder in de 
 wondere wereld van de sprookjes. 
 Als je wilt, mag je verkleed komen als je 
 favoriete sprookjesfiguur. 

 Zondag 6 februari 2022, 13u-16u 
 Schatzoekers 
 Wij zoeken de schat, wij zoeken de schat,... 
 Komen jullie ons helpen om onze prach�ge 
 schat terug te vinden. Zet jullie speurneus 
 maar al aan, want dit wordt een flinke 
 speurtocht. 
 Kom zeker warm genoeg gekleed. 
 Regenkledij indien nodig. 
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