
 Teen & Tander 3 
 Februari, maart en april 
 Lieve welpen, mama’s, papa’s, huisdieren, plusouders en grootouders 

 We  zijn  het  nieuwe  jaar  weer  vlot  gestart.  De  komende  maanden  staat  er  weer  vanalles  te 

 gebeuren,  zo  staat  ons  fantas�sch  groepsweekend  al  bijna  voor  de  deur.  Dat  vindt  plaats  van 

 4  tot  6  maart.  Een  maandje  later  is  het  opnieuw  met  blijven  slapen,  want  van  23  tot  24  april 

 is  het  �jd  voor  de  overnach�ng  .  Dan  gaan  we  met  de  welpentak  overnachten  in  onze  eigen 

 lokalen.  Schrijf  deze  data  dus  met  rood  in  jullie  agenda!  Meer  info  over  het  groepsweekend 

 en  de  overnach�ng  krijgen  jullie  via  mail.  Wij  kijken  alvast  met  heel  veel  enthousiasme  uit 

 naar de komende vergaderingen. 

 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 

mailto:welpen@toetertoe.be


 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. 

 Zondag 20 februari 2022, 10u-16u 
 Carnaval 
 Carnaval staat bijna voor de deur. Trek jullie 
 beste kostuum maar al aan. Vieren jullie 
 met ons mee? 
 Verkleedkledij is een echte must! 

 4-6 maart 2022 
 Groepsweekend: dromenweekend 
 Met z’n allen vertrekken wij op een 
 geweldig weekend waar jouw droom 
 misschien werkelijkheid wordt. 
 Specifieke info over het weekend wordt 
 meegedeeld via mail. 

 Zondag 20 maart 2022, 13u-16u 
 Alles op wieltjes! 
 Alles wat rolt komt vandaag van pas, want 
 vandaag loopt alles op rolletjes. Wie rolt er 
 vandaag het snelste, verste of meeste? 
 Kom met de fiets, rolstoel, rolschaatsen, 
 step, … 



 Zondag 3 april 2022, 10u-16u 
 Verrassingsvergadering 
 Leiding, wat gaan we doen vandaag? 
 Ge zult wel zien! 

 23-24 april 2022 
 Overnach�ng op Akabe 
 Gezellig rond het kampvuur zi�en en slapen 
 in een tent. Als jullie al net zoveel zin 
 hebben in het kamp als wij, dan hebben we 
 voor jullie al een klein voorproe�e. Komen 
 jullie met ons mee een nachtje kamperen 
 aan de Akabe en slapen jullie mee in onze 
 tent? 
 Prak�sche info en een 
 wat-neem-ik-mee-lijst komen nog. 


