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Programma’s december – februari  

07/12 
Hoo Hee, wie deed het licht uit? Ooo Nee!!  
Laatste kans betalen voor kerstcadeautje, zie info in bijlage 

18h30-20h30 

14/12 
Hoo Hoo Hoo, krijg ik een cadeau? 
Vanaf 16u start de kerstmarkt.  

14u-16u 
K&D 0,50€ 

21/12 We hebben nog geen kerk! De cowboypriester zoekt nog werk. 
14h-17h 

K&D 0,50€ 

28/12 Geen activiteit! Prettige feestdagen / 

04/01 
Hapjes, nootjes, chips. Feestje in galakledij, we zetten het nieuwe jaar goed 
in. 

18h-20h30 
K&D 0,50€ 

11/01 Kijk niet zo sip! Het is maar een dauwtrip!  
5h30-8h 

K&D 0,50€ 

18/01 Hiep hiep hiep hoera! Wie is er jarig? Tabaqui en Mysa!! 
14h-17h 

K&D 0,50€ 

25/01 
Vandaag wordt het wijs, een dagje op het ijs! 
Afspraak aan  Schaatsbaan Boudewijnpark 
Vergeet je KidsID niet en handschoenen!  

13h30-16h30 
5€ 

 
01/02 

Trek jullie stapschoenen maar aan, tochtje door veld en bos!! 
14h-17h 

K&D 0,50€ 

08/02 Links? Rechts? Rechtdoor? Wie zit nog op het juiste spoor? 
14h-17h 

K&D 0,50€ 

15/02 Dikke vette quiz, met veel pies! 18h-20u30 

22/02 Wie slaat er het eerst zijn slag, en pakt het eerst de vlag?  
14h-17h 

K&D 0,50€ 

29/02 Wie klimt naar de top? De laagste is een flop. 
14h-17h 

K&D 0,50€ 

    

   



 

 

Beste ouders,  

Om de activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om uw jongwelp steeds op tijd aan te 

melden bij de leiding. Wij beginnen stipt om 14u met de activiteit (tenzij anders vermeld) dus best meld 

je uw jongwelp iets vroeger aan.  

Ook verwachten wij dat uw jongwelp altijd in uniform komt, zodat als we op verplaatsing gaan wij 

iedereen kunnen herkennen. Een das en hemd zijn zeker noodzakelijk.  

Mogen wij ook vragen om al het snoepgoed van de kinderen thuis te laten, dit is niet nodig tijdens een 

activiteit.  

Tijdens de activiteit (als het aangegeven is) geven wij een koek en drank en dit is telkens 0,50€, deze 

moet elke activiteit gegeven worden aan de leiding.  

Op 14 december komt de kerstman langs met cadeautjes natuurlijk, hiervoor vragen wij 5€. Dit kan je 

tot ten laatste 07 december betalen, in cash aan de leiding betalen. Voor de kerstmarkt zal uw 

jongwelp ook iets knutselen, dus neem gerust een kijkje op de kerstmarkt na de acitivteit. 

Het is ook handig om op de das en op het hemd de naam van uw jongwelp te noteren, zodat hij/zij die 

niet kwijt kan raken.  

We raden u ook aan om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via onze website. We hebben 

ongeveer om de maand een nieuwsbrief met hierin informatie over deadlines, evenementen,…  

 

Vele scoutsvriendelijke groetjes van de jongwelpenleiding!! 


