
Maandplanning welpen februari 

Beste Welp & Ouder! 

Alle activiteiten zullen doorgaan op zondag van 13u30 tot 16u30, indien dit niet het geval is, zal dit 
duidelijk vermeld staan bij de activiteit! 

Zondag 2 februari: 

Movie time! Twee weken geleden hebben we naar een grappige film gekeken, nu zullen we er zelf 
één maken! We gaan zien wie er van jullie de beste acteurs zijn en wie goed kan regisseren. Haal je 
beste acteerkunsten maar boven!  

Zondag  9 februari: 

Zoals jaarlijkse traditie zijn we weer helemaal klaar om te gaan schaatsen! Wij hebben er alvast heel 
veel zin in!.  Ook dit jaar zullen we op 9 februari naar Herentals gaan. De leiding zal jullie opwachten 
om half 10 bij het scoutslokaal. We vragen aan jullie mama's en papa's om  af te spreken om te 
carpoolen zodat iedereen in Herentals geraak bij het Bloso centrum. (adres: Vorselaarsebaan 60, 
2200 Herentals) Als je zelf schaatsen bij hebt, mag je deze meenemen. Je zal dan 4 
euro  cash moeten betalen. De kinderen zonder schaatsen nemen dus 6 euro cash mee.  Ook is het 
verplicht om handschoenen en warme kleren aan te doen op de schaatsbaan. Vergeet dus deze 
zeker niet!  Jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 12 uur in Herentals.  

Zondag 16 februari: 

Deze week gaan we eens kijken wie van jullie heel lenig is, wie hoog kan springen en wie het snelste 
kan lopen. We hebben hiervoor de turnzaal afgehuurd. Jullie ouders mogen jullie om half 2 afzetten 
bij de Balsakker in Lille en mogen jullie terug komen halen om half 5. Vergeet zeker niet je turnkledij 
en turnschoenen aan te doen. De schoenen mogen geen zwarte zool hebben.  

Zondag 23 februari: 

We zitten met een groot probleem. Er zijn smokkelaars betrapt in groot Lille. De politie heeft naar 
ons gebeld om te vragen of onze enige echte welpen willen helpen met de smokkelaars te gaan 
vangen. Wij waren alvast heel enthousiast en kijken uit naar het avontuur. 

Weekend van 28-29-01  februari/maart: 

Weekend! Jeeej! En dit keer is het niet zomaar een weekend, het is groepsweekend! We gaan dus 
met heel de scouts van Lille op stap. Wij hopen dat jullie allemaal even enthousiast zijn als ons en 
meekomen. De brief met informatie zal nog komen.   
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