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Programma’s december - februari 

02/09 
We zwaaien de tweedejaars uit en heten de eerstejaars welkom, het is 
overgang! 

14h – 17h 
 

09/09 
Opendeurdagen, we spelen deze middag een spel met de kindjes en de 

ouders.  
14h – 17h 

16/09 
Wat is Winnie de Poeh zonder Knorretje? Breng allemaal jullie amigo’s mee 
want het is vriendjesdag. 

14h – 17h 
K&D €0,50 

23/09 Het is geen activiteit want de leiding is op Saamdagen. / 

30/09 
Tocht door veld en bos! Doe jullie stapschoenen aan, neem een lunchpakket 
en genoeg drinken mee en vergeet jullie regenkledij niet. 

10h – 17h 
K&D €0,50 

07/10 
Vandaag leren we jullie hoe je een ECHTE avonturier wordt. Doe je beste 
avonturiers-outfit aan! 

14h – 17h 
K&D €0,50 

14/10 We gaan op zoek naar de kostbare gouden schat van Oktoberfest. 
14h – 17h 

K&D €0,50 

21/10 Kijk vandaag zeker niet onder de rokjes…. De Schotten komen! 
14h – 17h 

K&D €0,50 

28/10 
Ork Ork Ork, bieten snij je met een..? Het is Halloween, kom zo griezelig als je 
kan en vergeet zeker je lepel niet. 

18h00 – 21h00 

04/11 Breng je creatief hersenstelsel mee, we knutselen voor ouderfeest. 
14h – 17h 
K&D €0,50 

11/11 
We oefenen onze danstechnieken zodat we die vanavond kunnen showen! 
Info over ouderfeest volgt. 

14h – 17h 
K&D €0,50 

18/11 
Vandaag bezoeken we het Venetië van het noorden. Start en einde aan de 
voorkant van het station. 

13h45 – 16h45 
K&D €0,50 

25/11 
Een magische ontdekkingsreis in Disneyland Parijs! Verkleed je in je favoriete 

Disney personage! 

14h – 17h 

K&D €0,50 

   

   



 

Jaarthema; Avonturiers! 

Dit jaar gaan we met de jongwelpen op avontuur! Als ware ontdekkingsreizigers gaan we op zoek naar 

de schatten van allerlei speciale locaties, verspreid over de hele wereld! We starten in Europa maar 

deinzen er zeker niet voor terug om nog verder te reizen.  

 

 

Koek en drank 

We vragen bij (bijna) elke activiteit een vast bedrag van 50 cent voor een koekje en een drankje dat de 

jongwelpen kunnen nuttigen. Dit doen we zodat elke jongwelp dezelfde lekkere snack krijgt, zo 

vermijden we jaloezie en/of ruzie over wie het lekkerste koekje of drankje mee heeft. 


