
 

 

 Dobode Februari 
5 februari 14u30 – 17u30  @lokaal 
12 februari 14u30 – 17u30 @lokaal 
19 februari 14u30 – 17u30 @PUYTVOET 
26 februari  Duoweekend 
4 MAART 14u30 – 17u30 @lokaal 
  

 

  



 

 

5 februari: spellekes vergadering 14u30 – 17u30 @lokaal 

Ja, je leest het goed. We gaan spelletjes spelen. Maar wat 
voor spelletjes, gaan we nog niet aan jullie welpenneusjes 
hangen. Wat we wel al kunnen zeggen is dat het geen gewone 
spelletjes worden. Alez, hangt er toch vanaf wat je gewoon 
noemt eigenlijk. Maar als je wilt weten wat de spelletjes 
gaan zijn, dan moet je maar naar het lokaal komen      .  

  



 

 

12 februari: barbiepop vergadering 14u30 – 17u30 @lokaal 

We hoorde ooit een liedje dat over een barbiegirl ging. Deze 
vergadering gaan we de barbieworld maken. Dit kan 
natuurlijk niet zonder de ken. Hij zal barbie moeten helpen 
met zijn super snelle sportauto. Kom allen naar deze actie 
volle vergadering      !  



 

 

19 februari: carnaval vergadering 14U30 – 17u30 @puytvoet 

Het is weer carnaval en ook dat moet gevierd worden. Want 
het is toch eens leuk om een clown, superheld of prinsesje op 
straat te zien. Dus gaan wij dat ook gewoon op de scouts 
doen. Kom allemaal zo zot of cool mogelijk verkleed naar 
de scouts en dan maken we onze eigen carnaval wagen!! 

We spreken af aan de kwantum (Kapelstraat 93, 9100 Sint-
Niklaas)  

  



 

 

26 februari: geen vergadering wegens duoweekend 

De 3de jaars van de welpen hebben dit weekend duoweekend. 
De betreffende ouders krijgen meer informatie naar hen toe 
gestuurd.  

  



 

 

4 maart: Wafelverkoop 10u00 – 17u30 @lokaal 

Geld inzamelactie!!! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse 
wafelverkoop! kom allemaal zeker op tijd want we gaan 
niet aan het lokaal blijven. Koop allen ook zeker onze 
lekkere wafeltjes. 

 

  



 

 

Belangrijke data !!! 

Paasweekend: vrijdag 31maart tot zondag 2 april 

Groot kamp: zaterdag 22 juni tot zaterdag 29 juni 

Vragen? contacteer ons via deze kanalen. 

 Neuro: 04 88 35 77 51 (joren@dobo.be)  

 Servaas : 04 87 54 92 34 (servaas@dobo.be)  

 Lucas: 04 73 31 90 89 (lucas@dobo.be)  

 welpen@dobo.be 
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