
9 – 10 jaar 
 

 

Takleidster 

Olive Pierloot - Jacala 

 

welpen@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s september - november 

01/12 We spelen vandaag het grote regenspel 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

08/12 
Hoor wie klopt daar kinderen? 
(betalen kerstcadeautje) 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

15/12 
Ho Ho Hou je klaar, voor de leukste kerstmarkt van het jaar! 
nodig al je lieve vrienden en familie uit om ’s avonds langs te komen! 

14h – 16h 

22/12 GEEN ACTIVITEIT! Prettig kersfeest makkers! /  

29/12 GEEN ACTIVITEIT, want het is weeral feest! Gelukkig nieuwjaar!!! / 

05/01 Joepie, joepie, yeeey vanavond is het nieuwjaarspartaaay! 
19h – 21h 

K&D: €0,50 

12/01 
Wakker wordeeeen! We zetten de dag goed in met een van die betere 
dauwtripjes! Breng een boterhammetje en stevige stappers mee! 

6h – 10h 

19/01 Slimste Welp Ter Wereld 18h30 – 20h30 

26/01 
Trek je muts tot over je oren, je wanten tot aan je oksel en je schaatsen tot 
aan je knieën. (niet te vergeten: ID, handschoenen en €5) 
afspraak aan de schaatspiste van Baudewijn Seapark 

13h30 – 17h30 
K&D: €0,50 + €5 

02/02 Denk gerust mee, welpen! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

09/02 
Grote welpen Bake-off 
Wie wordt de meesterbakker? 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

16/02 Schiet cupido deze keer wel raak? 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

23/02 
Sti sta stadsspellll! 
ophalen en afhalen aan de voorkant van het station  

14h30 – 17h30 
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 hemd. 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 zijn 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. ☺  

Belangrijke data: 

- 15/12: kerstmarkt  

- 10/11: ouderfeest  

- 10/04 – 13/04: paaskamp   

Ook dit jaar organiseren we weer een sfeervolle 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 

Marala, Sahi, Kaa, Rikki Tikki Tavi, Chill, Spekrug, Oe, Hawak, Chikai, Thuu en 

Jacala 


