
 
 
Zondag 05/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
“Driekoningen, driekoningen, Geef mij een nieuwe hoed, Mijn oude is versleten, 
Mijn moeder mag het niet weten, Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.” 
Kom vandaag verkleed als koning of koningin, neem een ster mee en vergeet 
zeker geen mooie kroon op te zetten.  
Warm jullie stem zeker goed op en dan zien wij jullie zondag! 
 

Zondag 12/01 – Murder-Mystery vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Er werd vannacht iemand vermoord (Ja hoor, we kunnen in de toekomst kijken)! En we hebben 
jullie hulp nodig om deze mysterieuze zaak op te lossen. We willen weten wie de moordenaar is, 
wat het moordwapen is en waar de moord heeft plaatsgevonden. Alleen zo kunnen we de dader 
te pakken krijgen.  
 

Vrijdag 17/01 – Filmvergadering– 19u00-21u00 – Lokaal  
Jullie leiding zit op deze moment in een moeilijke periode: de examens! Een 
periode waarin de leiding zich heel de dag, in pyjama, opsluit in hun kamer 
om dikke boeken van wel honderden pagina’s te studeren. Maar goed 
nieuws voor jullie: ook wij verdienen wat ontspanning en met wie willen we 
dit moment het liefst delen? Met de welpenbende natuurlijk! Samen kruipen 
we gezellig in de zetel voor een filmavond in ons lokaal! Vergeet geen 1 euro 
mee te nemen! (zo kunnen wij wat snackies voorzien). 

 

Zondag 26/01 – Dauwtocht – 07u00-09u30 – Kalmthoutse Heide, parking Putsesteenweg 129 
Vandaag gaan we vroeg uit de veren, want we willen de zon zien opkomen! We spreken af om                                   
7u00 aan de hoofdingang van de Heide bij De Vroente. Dus trek zeker je stevige wandelschoenen                               
aan. Ook een warme jas en handschoenen zijn een aanrader, alsook een drinkbus. Tot dan!! 

 

Zondag 02/02 – Ladderspel vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Vandaag gaan we eens kijken hoe strijdlustig jullie zijn. Wie van jullie raakt als eerste bovenaan 
de ladder? Daag jullie vriendjes uit met verschillende opdrachten. Zo zullen we zien wie er aan de 
top komt te staan. Wij zijn alvast heel benieuwd! 

 

Zondag 09/02 – De slimste welp vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal  
Kom vandaag zien wie de slimste welp ter wereld is. 
De echte Erik Van Looy komt op bezoek en jullie 
komen vandaag te weten hoe het voelt om mee te 
doen aan een echt tv-programma. “ ‘t is gebeurd!” 
 



Zondag 16/02 – Valentijnsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Vandaag is het Valentijntjes vergadering! Samen vieren we deze zondag de dag van de verliefde 
koppeltjes! Dit wil zeggen dat we elkaar eens enorm zacht in de watjes gaan leggen. Het is dus 
erg belangrijk dat je met een hartje vol liefde en vriendschap naar de vergadering komt. Zo 
kunnen we de liefde verspreiden onder elkaar zodat ieder van ons met zijn hartje gevuld met 
warmte en liefde weer naar huis gaat. 
 

Zondag 23/02 – Disney-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Hebben jullie ook zo een passie voor Disney? Wat is jullie favoriete Disneyfilm? Zijn jullie al eens 
naar Disneyland geweest? Verkleed je voor deze vergadering in jouw favoriete Disney Figuur, 
want we spelen een spetterend en magisch spel. We verwachten zondag dus echte prinsesjes en 
prinsjes! 

 

Vrijdag 28/02 – Mini retrobal – 19u00-21u00 - Eskapade 
Woehoew! Het is weer zo ver, party time! Zoals elk jaar organiseert jullie 
leiding Retrobal! Dit jaar is het thema “at the movies”. Speciaal voor jullie 
en al jullie vrienden, broers, zussen, nichten, neven enz. organiseren wij 
de avond ervoor een spetterende filmavond! Hier worden jullie 
getrakteerd op een topfilm met drankjes en een hapje! Verder info over 
de prijs enz. volgt nog! 
 
 

 
Zondag 01/03 – Geen vergadering – Thuis 
 Na een (hopelijk zeer) geslaagde editie van Retrobal zullen wij druk in de weer zijn met afbreken. 
Vandaag mogen jullie dus wat langer in jullie bedjes blijven liggen. Joepie!  
Tot volgende week! 
 
 
 
Een stevig linker van jullie welpenleiding 
Mang, Marala, Jacala en Sher Khan  
 
 


