Welpen februari
3 februari: 1 tegen allen, allen tegen 1. De Leiding
tegen de welpen. Wie is de beste? Dat komen we
vandaag te weten. 1 ding is zeker, we zullen erbij
zweten. De winnaar gaat lopen met de beker! Allen op
post om 14.00u.
10 februari: Er wordt wel eens gezegd,” oost west, thuis best!” of“Hij is met de
noorderzon vertrokken”, maar wat is dat nu juist met die windstreken? Noord,
oost, Zuid en west. Een groot mysterie dat we vandaag gaan oplossen. Om
14.00u aan het lokaal in je scoutsvest en dat we niemand vandaag zien
brossen.☺
17 februari: Binnenkort is het carnaval. We verkleden ons, gaan naar de stoet en
eten veel te veel snoep. Nadien krijgen we buikpijn en zijn we ziek, of moeten
we met de gaatjes in onze tanden naar de tandarts. Dit willen we natuurlijk
vermijden. Hoe kunnen we ons daar nu het best op voorbereiden? Dat leren we
jullie vandaag. We ontvangen jullie met open armen om 14.00u.
24 februari: Vandaag doen we een tweede poging om een keertje een plons te
gaan nemen. Dit hadden jullie ten slotte nog te goed van ons. We gaan een paar
baantjes trekken in ’t Beerke. Afspraak aan het zwembad om 14.00u.
Zwembroekje, handdoek en €1.40 zeker niet vergeten! Om 15.30u staan we met
onze natte kopkes terug aan de deur, op onze mamsie en papsie te wachten.
3 maart: Vandaag worden onze wildste dromen
waarheid. We beelden ons in dat we Italiaanse
maffia zijn. Meer zelfs, we gaan het gewoon
zijn. Verkleed jezelf onwijs gaaf alsof je de
grootste maffiabaas van de wereld bent. De best
verkleedde krijgt extra punten voor het jaarspel!
Laat zien dat je een vent bent en dat er niet met
je gelachen wordt. Afspraak om 14.00u aan ons
hoofdkwartier.

Zo beste welpen, dat was het voor februari! Tot zaterdag.
Akela, Hathi, Shere Khan, Baloe en Bagheera
Tip van de maand: Denk aan je petje en je das als je thuis vertrekt!

