
  



WELPEN 

Allerliefste welpjes en ouders,  

Allereerst willen we jullie prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen! Dit jaar 
staan er nóg leukere, nóg spannendere maar vooral nóg “scouteskere” activiteiten op 
de planning! kijken er alvast erg naar uit om jullie allemaal terug te zien! Als je toch een 
keer niet kan komen, heeft de leiding hier graag weet van. Dit kan door een mailtje of 
een sms te sturen naar een van de leiding.  

Bij deze worden jullie samen met de hele familie- en vriendenkring uitgenodigd om op 
25 maart 2017 de allerlekkerste spaghetti van Da 22 te komen proeven op onze jaarlijkse 
spaghettiavond! Neem al jullie vriendjes, vriendinnetjes, tantes, nonkels, nichtjes en 
neefjes mee en vergeet jullie zeker niet in te schrijven via de site.  Het belooft een 
gezellige boel te worden! Tot dan :)  

Een stevige linker, De welpenleiding 	

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren:  

Akela      Baloe     Bagheera 
Jo Venneman    Elias De Saegher    Alec Van Herwegen 

Karel Coggestraat 65   Vredestraat 104   Ten Dorpelei 41 
2600 Berchem    2600 Berchem   2640 Mortsel 
jvenneman@icloud.be   0493/60 84 77   0468/15 33 98 
0491/74 75 53  
 
(Algemeen e-mailadres van de welpenleiding: welpen@den22.be) 



7/1 Spellekes 
Welkom in het jaar 2017! Er staat veel te gebeuren en er zal 
wel wat veranderen maar over één ding zijn we zeker dat de 
spelvergaderingen de leukste en de beste vergaderingen 
zijn die we hebben! We verwachten jullie op de gewone uren 
aan ons lokaaltje.  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u30 – 17u00 
Meebrengen? piekfijn uniform, spelgerief  
 
14/1 Spellekes 
Aangezien het nog wat koud is moeten we ons goed opwarmen door veel te bewegen! We gaan 
ons nog eens goed amuseren met vele leuke, actieve en geweldige spelletjes. Tot dan! 
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u30 -17u00 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelgerief 
 
21/1 Filmavond 

 
 
Het is lang geleden dat we nog eens een geweldige film gezien 
hebben! We zien jullie allen om 19u aan het lokaal met een leuke 
film in de hand en 3 eurootjes voor lekkere versnaperingen.  
 
Locatie: Het lokaal  
Uren: 19u00 - 20u30 
Meebrengen? Vrijetijdskledij, film, 3 eurootjes 
 
 
 
 

 
28/1 Spellekes 
We gaan nog eens goed ravotten op ons veldje! Van een “dikke berta” tot een “talloreke 
klop”, ze komen allemaal aan bod op een dolgekke spelvergadering als deze.  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u30 -17u00 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelgerief 
 



4/2 Knutselvergadering  
We gaan ons nog eens van onze creatiefste kant laten zien. Haal die 
verfborstel en lijmstiften maar al boven, want het is knutselen 
geblazen! We verwachten jullie op de normale uren in piekfijn 
uniform. Vergeet zeker geen spelkledij dat vuil mag worden zoals 
bijvoorbeeld een schort. Als jullie thuis nog knutselmateriaal hebben 
liggen, mogen jullie deze natuurlijk altijd meenemen (bv. lege 
eierdozen, crêpepapier, wc-rollekes,…)  
 
Locatie: Atelier Den 22 (ons lokaal)  
Uren: 14u30-17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 
11/2 Toneelvergadering 
Een toneelvergadering? Jaja, een toneelvergadering! Vandaag gaan we het beste van 
onszelf laten zien en dat kan natuurlijk niet beter dan met een toneeltje! We nodigen 
jullie ouders uit om een kwartiertje vroeger te komen zodat we onze hele opvoering aan 
hen kunnen laten zien. We verwachten jullie om 14u aan het lokaal in piekfijn uniform en 
eventueel met een attribuut dat je heel graag wil gebruiken.  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u – 17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform 
 
18/2 Geen vergadering 
 
De leiding glipt er even van tussenuit want wij gaan 
opzoek naar warmere oorden! Wij zien jullie allen 
graag volgende week terug. Alvast zonnige groetjes 
vanuit het verre Argentinië! 
  
 
25/2 Spellekes 
Vandaag vliegen we er nog eens goed in op ons geliefd grasveldje. Haal jullie spelkledij maar 
boven want vandaag gaan we ons nog eens goed amuseren met wat klassieke “Den 22” 
spellekes!  
 
Locatie: Het lokaal 
Uren: 14u30 – 17u 
Meebrengen? Piekfijn uniform, spelkledij 
 
 



4/3 Spellekes 
Omdat we het vorige week zo spijtig vonden dat het al gedaan was met spelen, gaan we 
vandaag gewoon verder met alle klassiekers van den 22. We verwachten jullie op het normale 
uur in piekfijn uniform. Tot dan!  
 
Locatie: Ons geliefd lokaaltje 
Uren: 14u30 – 17u  
Meenemen? Piekfijn uniform, spelkledij   
 
11/3 Zoo 
Geef me een Z! Geef me een O! Geef me nog een O! Ja hoor jullie 
lezen het goed, voor het allereerst in de 22 geschiedenis gaan we een 
bezoekje brengen aan de Zoo van Antwerpen. We verwachten jullie om 
11u in piekfijn uniform voor de grote ingang van de Zoo met een rugzakje en een lunchpakketje. 
Als je een Zoo-abonnement hebt, neem het dan zeker mee en laat die 12 eurootjes dan maar 
achterwege. Om 17u mogen jullie opgehaald worden aan dezelfde grote ingang. Gelieve zeker 
op voorhand te laten weten of jullie spruit er al dan niet zal zijn zodat wij een idee hebben met 
hoeveel we gaan zijn.   
 
Locatie: Astridplein 26 2000 Antwerpen (aan de ingang van de Zoo naast het Centraal Station) 
Uren: 11u – 17u 
Meenemen? Lunchpakketje in een rugzakje, piekfijn uniform, 12 eurootjes (indien geen Zoo-
abonnement) en je allerbeste humeur!  
 
17/3 Filmavond  
Hoezeeeee! Vandaag gaan we nog eens samen gezellig een filmpje zien. Aangezien wij vinden 
dat een filmavond beter op een vrijdag past, schuiven we voor een keertje onze vergadering 
een dagje naar voren op. We spreken af VRIJDAG 17 maart om 19u00 met volle maagjes aan 
ons lokaaltjes. Vergeet jullie lievelingsfilms zeker niet!  
 
Locatie: Cinema Den 22 (ons lokaal)  
Uren: 19u00 – 20u30 
Meenemen? Vrijetijdskledij, 2 eurootjes  
 
 
25/3 Spaghettiavond  
Vandaag is het helaas geen vergadering, maar wel… 
SPAGHETTIAVOND! Meer info volgt nog.  
 
Extra datum: 12-16 april Groepsweekend 
Zet deze datum maar al in jullie agenda want het wordt een onvergetelijk weekend! Meer info 
volgt later nog!   



Wist-ge-daskes 
	
	

 Het nieuwe jaar officieel van start is gegaan 

 Wij er superhard naar uitkijken om jullie allemaal terug te zien 

 Wij hopen jullie ook 

 Er namelijk veel leuke activiteiten op de planning staan 

 We zelfs naar de Zoo gaan 

 Olifanten bijna 2 jaar zwanger zijn  

 Er nu 3 olifanten zwanger zijn in de Zoo, waaronder Kai-Mook 

 Er nog veel leuke dieren te bewonderen zijn zoals octopussen  

 Er octopussen bestaan die op 2 poten kunnen lopen 

 De arm van een zeester weer kan aangroeien 

 Een egel ongeveer 5000 stekels heeft 

 De egel van Baloe er 5017 heeft 

 De leiding ze allemaal geteld heeft 

 Wij hier maar een halfuurtje mee bezig zijn geweest  

 Dit weer al eens bewijst dat de leiding de beste is  

 Paulien op 12 januari verjaart 

 Akela op 15 februari verjaart  

 Isa op 9 maart verjaart 

 De leiding dit allemaal weet 

 De leiding de beste isssssssss 


