
9 – 10 jaar 
 

 

Takleidster 

Olive Pierloot – Jacala 

0495/80.74.21 

 

welpen@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s september - november 

08/09 Joepie STARTDAG!!! 
13h30 – 17h 
K&D: €0,50 

15/09 Ra ra wie is het? 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

22/09 Is Hawak zo traag als een slak? 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

29/09 Geen activiteit, de leiding is er niet!   /  

06/10 
Ook dit jaar doen we mee aan de Levensloop. Afzetten en ophalen aan 
hoofdgebouw van Bloso. 
  

16h30 – 19h30  

13/10 
Bos en veld door tocht 
Neem je stevige stappers en een lunchpakket mee!  

10h – 17h 
K&D: €0,50 

20/10 
Vanavond kijken we allemaal samen een film!  
Breng gerust een dekentje en een versnapering mee 

19h – 21h 

27/10 Bietentocht, trek je griezeligste kostuum aan! 
18h30 – 21h 
K&D: €0,50 

03/11 
Zumba met Jacala en Oe, doe jullie mooiste pakje aan! 
We oefenen onze moves en knutsel-skills voor het ouderfeest 

14h – 17h 
K&D: €0,50  

10/11 We bereiden ons voor op een spetterend ouderfeest deze avond!! 
14h – 16h30 
K&D: €0,50 

17/11 Afspraak aan kasteel Ryckevelde  
14h30 – 17h30 

K&D: €0,50 

24/11 Eet je buikje rond ☺ ☺  
14h – 17h 

K&D: €0,50 

01/12 
Kan jij raden wie er vandaag op bezoek komt?? 
(kerstcadeautje betalen €5) 

14h – 17h  
K&D: €0,50 

   

   



 

Beste ouders en welpen 

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we u om uw welp steeds op tijd 

aan te melden bij de welpenleiding. We starten onze activiteiten stipt om 14h, of 

in uitzonderlijke gevallen op het uur dat vermeld staat naast de programma’s. 

Gelieve hiermee rekening te houden.  

Daarnaast vragen we ook dat elke welp naar de activiteit komt met aangepaste 

kledij. Het is belangrijk dat al onze welpen goed herkenbaar zijn door de dassen, 

zeker tijdens activiteiten buiten de scouts. Een correct uniform voor een welp 

bestaat uit een das, scouts T-shirt en een hemd is verplicht. Een scouts T-shirt is 

op warme dagen een must-have, het kan tegen een stootje en is goed 

herkenbaar. Maak hier dus zo snel mogelijk werk van. 

We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen 

we ook dat welpen kledij aandoen die mogelijks kapot kunnen gaan en vuil 

mogen worden. Losse schoenen of rokjes zij niet ideaal om stoere welpenspellen 

te spelen. Bovendien is het van belang elk kledingstuk te naamtekenen, op die 

manier geraken verloren voorwerpen snel terug bij de rechtmatige eigenaar. ☺  

Zoals ieder jaar organiseren wij een kerstmarkt. Op deze kerstmarkt worden 

cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen (die zich hiervoor inschreven). Om de 

Kerstman een beetje te steunen vragen wij een tegemoetkoming van €5. Dit 

bedrag kan aan de leiding afgegeven worden. 

Spetterende scoutsgroeten 

De Welpenleiding 


