
Teen & Tander 4

Mei en juni

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

De laatste maanden voor het kamp zijn in zicht (ooooh…). Toch komen er nog een paar

spetterende vergaderingen aan (jeeeuj)! Zo staat onze tweede superleuke, gigafantastische

groepsdag voor de deur. Deze gaat door op 1 mei, hiervoor hebben jullie al een mail

gekregen waar al de informatie instaat. Verder hebben wij nog ons Akafeest waarop jullie

allemaal welkom zijn. Dit gaat door op 14 mei.

Misschien ook nog belangrijk om te vermelden is dat de vergadering van 15 mei een halve

dag wordt in plaats van een een hele en 26 juni wordt dan een halve. Zo heeft jullie leiding

tijd om het Akafeest op te ruimen, en kunnen we ons helemaal voorbereiden op het kamp.

Pas dit dus zeker aan in jullie agenda.

Verder kijken wij alvast met heel veel enthousiasme uit naar de komende vergaderingen.

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 - Charlotte
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https://www.facebook.com/events/2759145040897129
mailto:welpen@toetertoe.be


zondag 1 mei 2022, 13u- 16u

Groepsdag

Ben je benieuwd wat wij vandaag gaan doen,

kom dan zeker naar  onze superleuke groepsdag.

Vergeet geen familielid  mee te nemen en

check zeker nog eens de uitnodiging.

zaterdag 14 mei 2022, 15u

Akafeest

Allemaal welkom vandaag op het 25-jarig

bestaan van onze Akabe. En of het een feest

gaat worden! Eet je graag een hapje mee? Dan

kunnen jullie inschrijven via deze link.

zondag 15 mei 2022, 13u-16u

Mystery guest

Oh, wie is dat nu? Is het… Nee… Dat kan toch niet?

Komen die echt naar Akabe? Vandaag? Amai,

dan moeten jullie er zeker ook bij zijn!

We krijgen bezoek, zorg dat je die niet mist.

zondag 29 mei 2022, 13u- 16u

Bosspel

Hou jij van de natuur, dan is deze dag

ideaal. We trekken namelijk het bos in!

Wacht, was dat een beer?

zondag 5 juni 2022, 10u- 16u

Indianen komen terug

Altijd al eens typische indianen-dingen willen doen,

dan ben jij een geschikt persoon voor deze dag.

Na onze geslaagde overnachting vonden de indianen

het zo leuk in Terhagen dat we weer samen op pad gaan!
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScCwhdOQ-UlI3fej8J-pQaPBuHR_OLEl-YND_ZYJlpw4emSNA%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3ChG6kELslyB5Z9ascnR3vIPet9l7YoCZOmpZ7KKITBO4SwAjcCjhoCuI&h=AT24B0sFraTsRo4zG_vTIOfgt7TQpRgdvjK5fA37WhhcUCuvoMNfBJEfAnskwX_P_gnmtciKtxZp8L3XxMVKxXO1kOz76V48LB4z0U_IKKO8lMgkcF50yk3G6TsSEwHQXWln&__tn__=q&c[0]=AT2BwXoz3Je_6vBDLxdsa3jxoaOVkVf6krhqc5kJl1UYr32nPK0qX805R-K8CQXDsY6slxNEIT52nIahK5QEXCgvGRQSMvBEtp3OhWV-FkCoFrCzzDGBRwPH4fg_IJ4Pfym4YWgOeeB_XuMNp31o8NjVkw0KmyKBCIfGUrymAubug4w


zondag 26 juni, 2022 10u- 16u

Spelletjesturbo

Wat is er nu meer akabe dan een “vree

goe spel”? Kom vandaag met ons

meegenieten van een heerlijke

dag met meer spelletjes dan je ooit bij

elkaar gezien hebt.

Na de vergadering is er ook nog een

infosessie over het kamp.
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