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PROGRAMMA WELPEN 
Januari- Februari  

INLEIDING  

Als eerste wensen wij jullie een prachtig begin van 2019 toe ! Hopelijk 

wordt dit jaar even leuk als 2018 ! Hier is de planning van de eerste 2 

maanden van het jaar 2019, wij hebben er al zin in ! 

Als het sneeuwt mag je altijd een slee meenemen, zo kunnen we in de 

sneeuw gaan spelen J ! Januari en februari zijn koude maanden kleed je 

dus lekker warm aan!  

PLANNING  

ZONDAG 6 JANUARI (9:30U - 12:00U)  

Wat is een betere manier dan het nieuwe jaar starten met een 

goed ouderwets bosspel. Het is vandaag ook Driekoningen dus 
misschien kan je het thema al raden J.  

 

ZONDAG 13 JANUARI (9:30U – 12:00U)  

Gelukkig Nieuwjaar! Vandaag vieren we het nieuwe 
jaar. En wat mag er niet ontbreken op een 

nieuwjaarsfeest? Cadeautjes! Iedereen mag een 
cadeautje meenemen ter waarde van 3 euro.  
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 VRIJDAG 18 JANUARI (19:30U-21:30U)  

Ooit gedroomd om rijk te 

worden ? Met onze casinoavond 
heb je een grote kans ! Kom 

allemaal in chique kledij want in 
Casino Macadam komt er 

niemand binnen met een 
joggingbroek J.  

 

ZONDAG 25 JANUARI (9:30U-17:00U)  

Vandaag gaan we onze overheerlijke wafeltjes verkopen! 

Haal jullie beste verkooptruckjes boven zo kunnen we 
leuke dingen doen op kamp !Het is een hele dag, dus 
vergeet ook zeker geen lunchpakket en warme kledij.  

 

ZONDAG 3 FEBRUARI (9:30U - 12:00U) 

Tikkie! Je mag nu kiezen dassentrek, hanengevecht of 

krodillengevecht. Weten jullie dankzij deze tip wat we gaan 
doen vandaag ?  

 

ZONDAG 10 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

Schipper mag ik overvaren ja of nee ? Moet ik dan een cent betalen ja of nee ? 
Vandaag spelen we klassieke pleinspelletjes! Smeer jullie beentjes maar al in !  
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ZONDAG 17 FEBRUARI (9:30U – 12:00U) 

Het is Valentijn geweest en omdat we elkaar graag zien 

spelen we vandaag het grote Valentijn spel. Jij komt toch 
ook ?  

ZONDAG 24 FEBRUARI (9:30 – 17:00U)  

Wat we vandaag gaan doen blijft nog een verrassing. Ben je 

benieuwd? Kom dan zeker af ! Het is een hele dag, vergeet dus 
niet om een fluovestje , lunchpakket, warme kledij en 
handschoenen (verplicht) mee te nemen!   

 

SLOTWOORD 

Ziezo dat was het voor de komende twee maanden. Wat vond jij de leukste 
vergadering ? Tot in maart!   

  
Groetjes, Akela, Nathoe, Ko, Chicai, Tabaqui, Bagheera, Chil en Baloe 	


