
 
 

   
   
  De Jongwelpen 

7 - 8 jaar 
 

 

Takleidster 

Jolien Christiaens - Jacala 

0494/21.21.96 

 

jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s mei - juni 

01/05 Spel woorden gaan een spelen wij vandaag. 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

08/05 In mei leggen alle vogels een ei. 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

15/05 
Kukulukuuuuu, het is een ontbijtactiviteit! Je hoeft nog niets gegeten of 
gedronken te hebben. Wij voorzien lekkers om de buikjes te vullen. 

08h – 10h 
K&D: €0,50 

22/05 
Bingo-Jongwelpen-editie. Het is vandaag ook infodag, als je vragen hebt over 
zomerkamp dan kan je die zeker stellen. 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

29/05 Klim jij de ladder op?  19h – 21h 

05/06 Mini-games, maxi-pret!  19h – 21h 

12/06 
Ben jij de slimste Jongwelp? Gebruik al je kennis op onze 
Jongwelpenquizavond! 

19h – 21h 

19/06 
Hopelijk heb jij veel geluk, want op onze casino avond kan je dat zeker 
gebruiken. Kom in jouw mooiste kledij, anders mag je het casino niet 
betreden. 

19h – 21h 

26/06 Vandaag is het onze eenheidsuitstap, yes! Meer info volgt nog. Info volgt 



 

Lieve Jongwelpen en ouders 

 

Eenheidsuitstap 

De laatste activiteit van dit jaar gaan we op eenheidsuitstap naar Outside Adventure! Meer informatie 

over de uren, activiteiten, benodigdheden, prijs, inschrijving, etc. komt later nog op de website en via de 

nieuwsbrief. Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

Avondactiviteiten 

De befaamde blok voor de studenten staat binnenkort weer voor de deur. We doen dus een aantal 

avondactiviteiten zodat we met zoveel mogelijk leiding zijn. 

Infodag zomerkamp 

Op 22 mei is het onze infodag omtrent zomerkamp. Heb je nog vragen, ben je benieuwd, is er nog iets 

anders? Op deze dag kan je ook al eens tent zien op ons terrein waar jullie zoon/dpchter op kamp in zal 

slapen. Kom gerust eens langs en spreek de Jongwelpen- of eenheidsleiding aan. Je kan de takleider, 

Jacala, ook bereiken via 0494/21.21.96 of jongwelpen@vrijbuiters.be. Aarzel niet om je prangende 

vragen op ons af te sturen! 

Corona-maatregelen 

Wij willen jullie bedanken om de corona-maatregelen in de scouts te respecteren. We blijven voorlopig 

nog steeds afspreken aan de kant van de parking van de groendienst. Zo hoeven we niet allemaal op het 

terrein te verzamelen. Vanaf 8 mei mogen we normaal terug in bubbels spelen van 25 i.p.v. 10, joepie! 

Link om in te schrijven voor de activiteiten in de maand mei: https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9  

Link voor juni volgt later! 

 

Kledij 

Graag herhalen we nog eens dat een uniform bij de Jongwelpen nodig is. Hiermee bedoelen we onze 

scoutsdas (met dasring) en een scoutshemd en/of scouts t-shirt. Heb je nog een uniformstuk te kort? 

Geen enkel probleem, in het secretariaat helpen ze je heel graag verder.  

Start activiteit 

Mogen we vragen om zeker op tijd naar onze activiteit te komen? Als de activiteit start om 14u, dan 

willen we er ook onmiddellijk aan beginnen. Elke activiteit zijn er wel een aantal Jongwelpen te laat 

waardoor we minder speelplezier kunnen beleven. Hopelijk zien we iedereen op tijd volgende keer! 

 

Lieve scoutsgroetjes 

Ferao, Mang, Ikki, Tabaqui, Thuu, Mysa, Shada, Sniff en Jacala 
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