FEESTMAANDEN

December - Januari
De feestmaanden komen eraan -niet alleen met de
familie- ,maar ook met de scouts staan er drukke
maanden voor ons klaar!

2 DECEMBER VAN 14U TOT 17U
De lieve goede heer komt bij ons langs, hopelijk zijn alle welpen
braaf geweest en moet er niemand in de zak !

9 DECEMBER VAN 14U TOT 17U
De vergadering waar jullie allemaal zo naar hebben uitgekeken,
eindelijk gaan we sjorren!

14 DEC → AVOND VERGADERING
18U TOT 20U
Sper je ogen wijd open en wees niet bang van de donker, want
vanavond hebben we plannen!

21 DEC → AVOND VERGADERING
18U TOT 20U
Pak je cadeautje (ter waarde van 5€) goed in, doe je dansschoenen aan en bereid je voor op een het kerst-feestje die je je
zal herinneren tot ver in 2019!
Tip: verpak je cadeautje met kranten papier en pimp het erna
nog een beetje, dat is een extra cadeautje voor moeder
natuur :) Want minder is meer!

GELUKKIG NIEUWJAAR
Geniet van de feestdagen!
30 december is het geen vergadering

Juister tijdstip wordt nog meegedeeld

5 JANUARI VAN 15U30 TOT ...
Driekoningen driekoningen driekoningen geef mij een nieuwe
hoed... Heel wondelgem stapt met ons mee, verkleed je dan ook in
een echte koning voor onze jaarlijkse stoet!

11 JANUARI 18U TOT 20U
Op een koude winterdag kunnen we al eens samen genieten van
een fantastische film die ons hart kan verwarmen of net weer
helemaal wakker kan schudden! Wie zal het zeggen?

18 JANUARI 18U TOT 20U
Vandaag spelen we GRoOtS, wat we daar precies mee bedoelen
zal je wel zien ;)

25 JANUARI
Deze dag zal je kunnen inplannen als een rustig familiedagje want
er is geen vergadering... Misschien nog wat laat gaan nieuwjaren?
Contacteer ons via :
BALOE 0470/01.71.86
MARALA 0476/06.11.48
BAGHEERA 0495/74.86.35
AKELA 0487/66.61.01
PHAO 0471/21.53.67
Of via de welpenmail:
welpen.scoutswondelgem@gmail.com

