WELPEN
ZON 06/01 VOORMIDDAG: ‘Driekoningen, Driekoningen,geef mij'ne
nieuwen hoed. M'nen ouwe is verslete, 'smoeder mag 't nie weten.
'svaoder heget gèld, al op de rooster geteld.’ Oefen dit liedje al goed, en
haal de mooiste ster maar boven. Vandaag zingen we met alle leden centjes
bij elkaar voor een goed doel! Na het zingfestijn staan er lekkere
pannenkoeken voor ons klaar! Om 9u starten we aan onze tocht en om 13u

ZON 03/02: We gaan zoals ieder jaar weeral gezellig schaatsen met
iedereen!! Kom je je coolste trucjes laten zien op het ijs? Vergeet dan
zeker je handschoenen, warme kleren en 6 euro! Jullie worden verwacht
om 10 uur aan de schaatsbaan in Herentals en mogen om 12 uur terug
opgehaald worden!
ZON 10/02: GEZELSCHAPSSPELEN! We spelen vandaag allerlei spelletjes
binnen, maar ook BUITEN! Je mag je eigen favoriete spel meebrengen

mogen jullie met een volle buik terug naar huis 😉

(met naam)! Pas op, de leiding verliest niet graag, … 😉

ZON 13/01: Won-tolla, Mang, Marala en Rikke-Tikke zitten met hun neus
in de boeken en Hathi heeft het zeer druk op de takeldienst. Daarom

ZON 17/02: Heeeeel lang geleden bracht God, Adem en Eva. Een man en
een vrouw. Maar wie is nu de sterkste van hun beide? Vandaag nemen we
het op tegen de kabouters! Kom met zen allen de welpen verdedigen!!
Wij noemen het de ‘BATTLE OF THE SEXES’.

mogen jullie een weekje thuis blijven 😊

ZAT 19/01: YESHH! Rikke-Tikki’s favoriete activiteit: FILMAVOND. Trek je
tofste onesie aan, neem je favoriete film mee (met naam) en €1 zodat wij
wat lekkers kunnen voorzien voor tijdens de film! De activiteit gaat door
van 19u tot 21u.

ZON 24/02: Klaar voor de grootste battle in jaren!? We gaan een
megagrootgraafopentop bosspel spelen! Maak je klaar voor SCOUTS OF
DUTY!

Papierslag
ZON 27/01: Wanneer is mickey mouse geboren? Of hoelang is de chinese
muur? Train je brein en je maag want we spelen de PUDDING QUIZ!!

PRETTIG FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2019!!

Op zaterdag 23 februari komen Scouts en Gidsen van
Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen. Gelieve uw
papier stevig verpakt aan de straat klaar te zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud
papier op deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle
brengen.

2de WELPENWEEKEND: 29, 30 en
31 MAART
MEER INFO SNEL!

