
 
  

   
   
  De Welpen 

9 – 10 jaar 
 

 

Takleidster 

Merel Snauwaert – Sniff 

0474/62.18.67 

 

welpen@vrijbuiters.be 

 

 

  

 

Programma’s november – januari 

          06/11 
Wie zien we hier in de jungle  
(Laatste kans inschrijven ouderfeest!) 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

13/ 11 Ahoy piraten (ouderfeest)  
14h-17h 

K&D: €0,50 

20/11 
AAAAAAAH  er hangt iemand in de liaan  
( info kerstcadeau hieronder) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

27/11 
We bouwen bruggen in Brugge (afzetten en ophalen aan het concertgebouw ) 
( info kerstcadeau hieronder) 

    13h30- 16h30 
       K&D : €0,50 

04/12 
Zijn jullie allemaal flink geweest dit jaar ?  
( info kerstcadeau hieronder) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

11/12 
Omgekeerde wereld spel  
( laatste kans voor het kerstcadeau ) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

18/12 Zoek de kerstman ( kerstmarkt ) 
14h-17h 

K&D: €0,50 

25/12 Geen activiteit    /  

01/01 Geen activiteit   GELUKKIG NIEUWJAAR 😊 / 

   

   

   

   

   

   



 

Info 

Om het scoutsjaar vlot te laten verlopen vragen we u om u welp steeds op tijd aan te melden 

bij de welpenleiding. . We starten onze activiteiten stipt om 14h (of zoals anders vermeld in de 

programma’s). Voor koekje en drankje tijdens het vieruurtje vragen wij steeds om €0,50 mee te 

brengen naar de activiteit. 

Like ook zeker onze facebook pagina ‘FOS 209 De Welpen’. 

Kledij 

Graag hebben wij de welpen in perfect uniform. 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 graag verder. 

 

Ouderfeest 13/11 

Ahoy piraten !!  We mogen weer na een jaar wachten word dit ouderfeest een spetterde editie. 

Voor sfeer en gezelligheid  moet je bij de vrijbuiters zijn want met de heerlijke maaltijd , de 

ultra toffe bingo en de spetterende show kan je avond niet stuk.  

Inschrijven kan via volgende link: https://fos209.fiery-app.be/ of via onze website! 

Inschrijven kan nog tot en met maandag 8 november. 

 

Kerstmarkt 18/12 

De kerstmarkt staat voor de deur. Dat betekend cadeautjes tijd . wenst u een cadeautje voor 

uw kind(eren) die op de kerstmarkt word afgegeven door de kerstman. Dan vragen wij €5 die je 

op zaterdag aan de leiding kan geven of mail naar welpen@vrijbuiters.be . 

 

 

Scoutsgroetjes  

Baloe, Hathi, Wontalla, Sona, Sniff, Hawak, Sahi, Kigo, Manso 
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