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PROGRAMMA WELPEN 
Januari- Februari  

INLEIDNG  

Als eerste wensen wij jullie een prachtig begin van 2021 toe! Hopelijk 

wordt dit jaar vele leuker dan het corona jaar 2020! Hier is de planning 

van de eerste 2 maanden van het jaar 2021, wij hebben er al zin in! 

 

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

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

dus lekker warm aan!  

PLANNING  

ZONDAG 3 JANUARI (GEEN 
VERGADERING) 

Vandaag is het is het geen vergadering. 

Jullie kunnen lekker uitslapen en nog 

genieten van jullie vakantie! 
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VRIJDAG 8 JANUARI (18:30U – 20:30U)  

Wil je rijk worden met Hoger-lager, 

Eenentwintigen Of Roulette? Met 

onze casinoavond kan dat! Maar in 

Casino Macadam kom je niet 

zomaar in je joggingbroek binnen 

😉, doe jullie chique kledij maar 

aan! Jullie mogen ook allemaal een 

cadeautje meenemen ter waarde 

van 5 euro! 

ZONDAG 17 JANUARI (9:30U-12:00U)  

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

benieuwd naar wat we gaan doen? Kom dan zeker af!  

Tip: Het heeft iets te maken met nieuwe leiding 

VRIJDAG 22 JANUARI (19:30U-21:30U)  

DAMES EN HEREN, APPELEN EN PEREN, BOEREN EN BOERINNEN, DE SHOW GAAT 

BEGINNEN! WELKOM ALLEMAAL OP WELP GOT TALENT! Vanavond ontdekken we 

welke talenten de welpen allemaal bezitten. Kan je zingen, dansen, moppen tappen of 

een ander cool talent? Laat dit dan zien op onze talentenjacht! Je mag dus een actje 

voorbereiden alleen of met je vrienden. Wij kijken er al naar uit wat jullie allemaal 

kunnen! 
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ZONDAG 31 JANUARI (9:30U - 17:00U) 

Missen jullie het soms niet om terug kapoen te zijn? Geen 

welpenwet meer, geen welpen pet meer, geen nesten,… 

Wel vandaag gaan jullie terug naar jullie kapoenentijd! 

1,2,3,4 Kapoenen land is hier! Het is ook een hele dag dus 

vergeet geen lunchpakket mee te nemen! 

ZONDAG 7 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

Onze scouts is een gemengde scouts maar vandaag doen 

we het toch even anders. We scheiden de jongens van de 

meisjes en doen leuke jongens/meisjes dingen! Heb je zin 

om enkel me de jongens of enkel me de meisjes spelletjes 

te spelen? Kom dan zeker af vandaag! 

 

ZONDAG 14 FEBRUARI (9:30U 
– 12:00U) 

Love is in the air! Zij die weten welke dag 

het vandaag is kunnen al raden wat voor 

spel we gaan spelen vandaag! Voor 

degene die het nog niet weten de 

tekening geeft wel een hint! 

ZONDAG 21 FEBRUARI (9:30 – 12:00U)  

Paalwerpen, kogelstoten, touwtrekken,.. Trek jullie 

schotse rok maar aan want vandaag gaan we naar 

Schotland! We gaan meedoen met de Highland 

Games! Welk team is de beste in al deze onderdelen 

daar komen we vandaag achter! 
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ZONDAG 28 FEBRUARI (9:30 – 12:00U)  

*Rarara, wat krijg je als bloem in een velletje wc papier legt, een prop van maakt en 

dopt in water? Kom het vandaag te weten!  

 

*Antwoord = meelbal 

SLOTWOORD 

Ziezo dat was het voor de eerste twee maanden van 2021. Wat vond jij de leukste 

vergadering? Tot in maart!    

Groetjes Mysa, Baloe, Ko, Bagheera en Chil ❤️❤️  

 


