
Teen & Tander 3

Februari/ Maart/ April

Lieve welpen, mama’s, papa’s, huisdieren, plus ouders en grootouders

De komende maanden staan er een paar belangrijke datums op het programma, noteer deze

maar al in je agenda. Zo staat ons super mega leuke groepsweekend voor de deur dit vindt

plaats van 24 - 26 februari. Ook komt onze overheerlijke corquebar eraan. Verder staat in

april Akabedag op onze planning deze zal doorgaan op 22 april. Meer informatie over het

weekend en over Akabedag volgt nog via mail.

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

Een stevige linker

Akela - Hathi - Marala - Yulia
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Zondag 12 februari 2023, 10 - 16 uur
Daguitstap
Trek jullie zwembroek/ bikini/badpak/…
maar al aan, want vandaag duiken de
welpen het zwembad in.

Verder info volgt nog via sms.

24 - 26 februari 2023
Groepsweekend (winterwonderland)
Zin in een geweldig weekend met alle
takken, veel plezier en vooral veel spelen?
Kom dan zeker mee.

Verdere info volgt nog via mail

Zondag 12 maart 2023, 10 - 16 uur
Zang,- Dans,- en Muziekvergadering
Zijn jullie klaar om je creatieve zelf boven te
halen? Warm je stem al maar op en gooi je
dansbenen maar al goed los.

Zondag 19 maart 2023, 11 - 18 uur
Croque Bar
Vandaag geen vergadering, ooooooh wat is
dat jammer. Wel op de planning onze
overheerlijke croquebar. Jullie zijn dus
allemaal van harte welkom voor een croque
uit het vuistje, met mozzarella of voor de
liefhebbers met ananas en zo veel meer.

(PS: bestellen kan tot 7 maart - zie affiche)

Zondag 26 maart 2023, 13 - 16 uur
Groepsdag
Groeps eum watte? Awel groepsdag zo een
super leuke dag vol verrassingen en plezier
met al je oudere vriendjes. Een dag die je
dus nooit meer vergeet.
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Zaterdag 22 april 2023
Akabedag
Een dag vol plezier met andere
Akabegroepen, awel he vandaag kan dat.
Wij trekken er met onze leden op uit voor
een dag vol avontuur, nieuwe ontdekkingen
en zo veel meer.

Verdere info volgt nog via sms.
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