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Programma’s November - Januari 

31/10 We gaan griezelen want het is Halloween! Trek jullie verkleedkleren aan! 
19h30-21h30 
K&D: €0,50 

7/11 Bereid jullie voor op grootste welpenspelen! Kom in sportkledij! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

14/11 Wie zit er onder dat masker?  
14h – 17h 

K&D: €0,50 

21/11 21,11, plezier maken doe je zelf! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

28/11 28 november, thee met gember 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

5/12 Hoor wie klopt daar kinderen?  
14h – 17h 

K&D: €0,50 

12/12 Joepie we gaan op dauwtrip! 
6h30 – 10h 
K&D: €0,50 

19/12 Ho...Ho…Ho…Het is kerstmarkt! 14h – 16h 

26/12 Geen activiteit / 

2/01 Geen activiteit / 

9/01 Nieuwjaarsfeestje! Trek maar jullie feestkledij aan! 
19h – 21h 

K&D: €0,50 

16/01 
Filmavond! Breng een dekentje mee en een hapje en een drankje om te 
nuttigen tijdens de film!  

19h-21h 

23/01 1…2…3…START! 3…2…1…STOP! 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

30/01 Het wordt beestig leuk!  
14h – 17h 

K&D: €0,50 

   



 

Beste ouders 

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. 

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.  

Coronamaatregelen  
- Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het terrein 
- Gelieve zo weinig/kort mogelijk rond te hangen op het terrein, we weten dat dit niet 

altijd even gemakkelijk is maar we willen het zo veilig mogelijk houden voor iedereen 

- Voelt uw kind zich wat minder of ziekjes, blijf dan thuis  
 
Better be safe than sorry! 

Ouderfeest  

Dit jaar kunnen we helaas geen ouderfeest zoals altijd! Maar niet getreurd, in het weekend van 
20 november kunnen jullie heerlijke zelfgemaakte spaghettisaus kopen en hiermee ook terug 
mooie prijzen winnen! https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away  

Scoutsvriendelijke groeten  

De welpenleiding   
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