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jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s december - februari 

1/12 Ben jij een echte Picasso of eerder een Van Gogh? (betalen kerstcadeautje €5) 
14h – 17h 

K&D  €0,50 

8/12 
Ben jij braaf geweest dit jaar? Of krijg je de roe? (laatste kans kerstcadeautje 
€5) 

14h – 17h 
K&D €0,50 

15/12 
Welk rendier heeft de mooiste rode neus? Vandaag is het kerstmarkt!! Kom 
zeker eens langs onze jonwelpenstand! 

14h – 16h 

22/12 Geen activiteit! Merry Christmas ☺ / 

29/12 Geen activiteit! Geniet nog van de feestdagen! ☺ / 

5/01 Nieuwjaarsfeestje!!! Kom in je beste kostuum of mooiste kleedje 19h – 21h 

12/01 Wie is onze beste speurneus? We spelen cluedo!! 
14h – 17h 
K&D €0,50 

19/01 Tabaqui en Misa zijn jarig en dat moet gevierd worden! 
14h – 17h 
K&D €0,50 

26/01 
We begeven ons op glad ijs! Afzetten en ophalen aan de schaatspiste aan 
Boudewijn Seapark. Vergeet zeker NIET: ID, handschoenen en 5 euro! 

13h30 – 17h30 
K&D €0,50 + €5 

2/02 Welke jongwelp heeft de beste verkoopskilzzzzzz, het is financiële actie! 
10h – 17h 
K&D €0,50 

9/02 Met maar een arm, een been of helemaal zonder? We spelen de paralympics. 
14h – 17h 
K&D €0,50  

16/02 
Hoeveel liefjes heb jij of wie zijn hartje kan jij veroveren? We spelen het grote 
Valentijn-spel <3 

14h – 17h 
K&D €0,50 

23/02 
Waar zitten onze vroege vogels? We gaan op dauwtrip met daarna een 
heerlijke brunch… Mmmmmmmmmm 

6h – 10h 
K&D €2 

   

   



 

 

Zoals u kunt zien kunt u op 1/12 en 8/12 betalen voor een kerstcadeautje. Dit wil zeggen dat als u 

slechts 5 euro betaalt (aan de jongwelpenleiding), wij een brief zullen schrijven naar de kerstman en 

zullen kijken voor een cadeautje ter waarde van dit bedrag. Dit cadeautje kan uw jongwelp ontvangen 

van de kerstman zelf die langskomt op 15/12 op onze jaarlijkse kerstmarkt.  

Daarnaast willen wij ook vragen dat uw jongwelp steeds in orde is met zijn uniform, dit wil zeggen 

ALTIJD das aan en zijn/haar hemd. Naargelang de dagen kouder worden vragen wij ook dat u uw 

jongwelp warm genoeg aankleedt. Een warme jas en stevige schoenen zijn altijd handig. Beter wat te 

warm gekleed dan een hele middag koud hebben.  

We raden je ook zeker aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website. We 

hebben ongeveer om de maand een nieuwsbrief met hierin informatie over deadlines, evenementen…… 

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe. 

Scoutsvriendelijke groetjes: Shada, Baloe, Sniff, Flunkey, Tabaqui, Misa, Akela, Phaona en Sherekhan ☺ 


