
7 - 8 jaar 
 

 

Takleidster 

Delfien van Ackere - Shada 

0487/66.85.25 

 

jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s september-november 

08/09           
We wuiven de oude jongwelpen uit en verwelkomen de bevers die 
overkomen op onze startdag! Ouders ook welkom om te blijven en mee te 
doen aan de activiteit ☺  

13h30 -16h30 
K&D €0,50  

15/09 Ortel, ortel, ortel, vandaag is het sportel  
14h – 17h 
K&D €0,50 

22/09 Haal je beste strijdtechnieken boven, we spelen vandaag stratego! 
14h – 17h 
K&D €0,50 

29/09 Geen activiteit! De leiding is op Saamdagen! / 

06/10 
We doen mee aan levensloop! Afzetten en ophalen aan het hoofdgebouw van 
Bloso. 

15h - 18h 

13/10 Een tegen allen, allen tegen een! 
14h – 17h 
K&D €0,50 

20/10 Filmavond! Breng gerust je kussen en dekentje mee! 19h – 21h 

27/10 We vieren vanavond Halloween!! Kom verkleed! Inschrijven ouderfeest! 18h30 – 21h 

03/11 
Hoe creatief ben jij? We knutselen voor het ouderfeest! Laatste kans 
inschrijven ouderfeest! 

14h – 17h 
K&D €0,50  

10/11 
Vandaag oefenen we onze beste dancemoves uit voor ’s avonds op het 
ouderfeest! 

14h – 16h30 
K&D €0,50 

17/11 We gaan op speelpleinentocht! 
14h – 17h 
K&D €0,50 

24/11 vandaag proberen we aan de top te geraken want het is ladderspel! 
14h – 17h  
K&D €0,50 

01/12 Ben jij een echte Picasso of eerder een Van Gogh? (betalen kerstcadeautje €5) 
14h – 17h  
K&D €0,50 

08/12 
Ben jij braaf geweest dit jaar?  De sint komt op bezoek! (laatste kans 
kerstcadeautje €5) 

      14h – 17h 
K&D €0,50 

15/12 Welk rendier heeft de mooiste rode neus? Vandaag is het kerstmarkt!!       14h – 16h 

   



 

Beste ouders en jongwelpen 

Mogen wij vragen om steeds 5 à 10 min. op voorhand op de activiteit te zijn. Daarnaast is het 

ook nodig dat uw jongwelp altijd zijn/haar das aan heeft en eventueel zijn/haar hemd. Het is 

zeer handig als ook zijn/haar naam hierin duidelijk vermeld staat. naargelang het de komende 

maanden misschien al wat kouder wordt, vragen wij ook om uw jongwelp steeds goed en warm 

genoeg aan te kleden. 

Zoals je kan zien is er op 10 november terug ons ouderfeest, vergeet je niet op tijd in te 

schrijven. Daarnaast kan je ook zien dat je een kerstcadeautje kan betalen. Ieder jaar op onze 

kerstmarkt komt de kerstman langs. Die heeft voor de kindjes die betalen voor een 

kerstcadeautje ook een echt cadeautje mee. Dit is meestal iets kleins ter waarde van 5 euro. Dit 

mag je die periode dan gewoon betalen aan de leiding. 

Verder hopen wij er een super tof jaar van te maken ☺  

Scoutsvriendelijke groetjes,  

de jongwelpenleiding 

 


