
Rauwtch welpen (en ouders)! 
 

Hopelijk hebben jullie 2020 goed ingezet! Februari komt er al aan dus is het tijd voor een 

nieuwe maandbrief. Het belooft een fantastische maand te worden want ….. we gaan op 

WEEKEND! 

Zondag 2 februari - Rozenhoed 14u-17u / Sprookjes 

Heb jij ook ooit al eens prinses Elsa willen zijn? Of droom je er stiekem van om een stoere, 

knappe prins te worden? Wel, vandaag wordt jouw droom misschien wel werkelijkheid! We 

halen de stoere prinsen en knappe prinsessen in ons naar boven. 

Zondag 9 februari - Rozenhoed 14u-17u / Kamp Waes 

Vandaag staat onze werking volledig in het thema van ‘Kamp Waes’. Het televisieprogramma 

waarin mensen meemaken hoe het eraan toegaat in het leger. Ook benieuwd wie het in zich 

heeft om ooit paracommando te worden? 

Vrijdag 14 - zondag 16 februari / WEEKEND 

Tijd om op ons eerste fantastische weekend te vertrekken! Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als ons! Er werd al een brief verstuurd met informatie (deze vinden jullie ook 

terug op onze website). Ook werd er een mail verstuurd met de link om in te schrijven 

(vergeet zeker niet te betalen en de medische fiche in te vullen).  

Zondag 23 februari – Rozenhoed 14u-17u / Knutselen   

Deze werking kiezen we voor een rustige namiddag. We gaan onze persoonlijke financiële 

actie voorbereiden! Om een beetje centjes te verdienen voor onze tak gaan we zakdoeken 

(kleine pakjes en dozen) verkopen. Die dozen en pakjes zien er maar saai uit. Dus, we gaan 

ze eerst versieren! Als je iets hebt van stickers/stiften/… dat je hier graag voor wilt 

gebruiken, neem maar mee! Hoe meer knutselmateriaal we hebben, hoe beter! 

 

Groetjes van de welpenleiding! 

Ikki, Balu, Jacala, Akela, Marala, Manso 

 

EXTRA 

Het weekend van 7-8 maart gaat ons kip- en ribfestijn door. Op facebook is er een evenement 

te vinden. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven want het zal ongelofelijk lekker zijn      ! 


