
 
  

   
   
  De Welpen 

9 – 10 jaar 
 

 

Takleidster 

Amelie Jacobs – Marala 

0476/05.21.21 

 

welpen@vrijbuiters.be 

 

 

  

 

Programma’s mei - juni 

01/05 In mei leggen alle vogels een ei 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

08/05 8 mei, ik zie jou, zie jij mij? 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

15/05 Joepieeeee we gaan vroeg uit de veren om op dauwtrip te gaan! 
7h-9h30 

K&D: €0,50 

22/05 BOEM! Infodag zomerkamp! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

29/05 We hebben bezoek…  
19h-21h30 
K&D: €0,50 

05/06 
Film in open lucht! Neem een dekentje mee, een hapje en een drankje voor 
tijdens de film (als het regent doen we een ander spel met dezelfde uren)  

19h-21h30 

12/06 We eten bosbes 
19h-21h 

K&D: €0,50 

19/06 Het grote zomerspel! 
14h-17h 

K&D: €0,50 

26/06 We gaan op stap met de hele eenheid!  Info volgt! 

   

   

   

   

   

   



 

Info 

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.  

Indien vermeld in het boekje, vragen we €0,50 voor een koekje en een drankje dat uw welp kan 
nuttigen tijdens de activiteit. 

Like zeker ook onze aparte facebook pagina ‘FOS 209 De Welpen’ hierop komen minder 
officiële mededelingen of leuke foto’s!  

Ook willen we vragen om bij het ophalen en afhalen van uw kind steeds een mondmasker te 
dragen. Ook is het helaas niet mogelijk om lang te blijven staan op het scoutsterrein voor en na 
de acitviteit.  

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

We zullen er alvast alles aan doen om er een topjaar van te maken! 

Infodag zomerkamp 22/05 

Op zaterdag 22 mei is het onze infodag over zomerkamp. Op deze zaterdag kan je terecht op 
ons terrein bij leiding en eenheidsleiding met al jullie vragen/bezorgdheden over ons 
zomerkamp. Ook zal er dan een Alpino - tent op ons terrein opstaan en kunnen jullie zo al eens 
zien waar jullie zoon/dochter de nachten zal doorbrengen op kamp. Momenteel hebben we 
groen licht gekregen en mogen we op zomerkamp in bubbels van 50 personen. We zullen er 
alles aan doen om er dit jaar terug een geweldig zomerkamp van te maken.  

Eenheidsuitstap 26/06 

Zoals elk jaar gaan we ook met de volledige eenheid samen op uitstap. Vorig jaar is dit helaas 
niet kunnen doorgaan vanwege de huidige maatregelen maar dit jaar zullen we er alles aan 
doen om het toch veilig te laten doorgaan. Info over inschrijven en de activiteit volgt later. We 
geven jullie alvast een klein tipje van de sluier… dit jaar gaan we naar Outside Adventure in 
Poperinge.   

Scoutsvriendelijke groeten  

De welpenleiding   

 

https://forms.gle/baZNRpcAXq9GfnFV9

