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jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s maart - april 

07/03 
Welke jongwelp verkoopt het best? Vandaag is het onze financiële actie!!!  
Vergeet geen lunchpakket!  

10h-17h 
K&D: €0,50 

14/03 
Vanavond maken we het gezellig,  het is gezelschapsspelletjesavond! 
Neem gerust een gezelschapsspelletje mee!  

18h-20h 

21/03 
Vandaag spelen we in het bos!!  
Afspraak aan het kasteel van het Ryckeveldebos! 

13h30-16h30 
K&D: €0,50 

28/03 
Splash, spetter, spat! Vandaag gaan we zwemmen, jippieeee!  
Afspraak aan de ingang van het Interbad.   

13h30-17h15 
Kostprijs €3 

04/04 Vandaag gaan we hoppen, niet eiland-hoppen maar speelplein-hoppen.  
14h-17h 

K&D: €0,50 

11/04 
Geen activiteit      De leiding is zich druk aan het voorbereiden voor 
Paaskamp.  

/ 

12/04-15/04 
We zij op Paaskamp in Gent! Wheeeehoowww Cowboy! 
Meer info volgt nog!  

Hele dag 

18/04 
Vandaag gaan we eens kijken en testen welke jongwelp het sterkste is. We 
spelen de Highland Gamessss 

14h-17h 
K&D: €0,50 

25/04 Geen activiteit      De leiding is op leidersweekend!  / 



 

 

Beste ouders,  

Op 7/03/2020 hebben de jongwelpen hun financiële actie en hierbij verkopen we super lekkere 

wafeltjes. We doen een financiële actie zodat wij dit geld dan kunnen gebruiken om op kamp te gaan en 

toffe activiteiten te kunnen maken en om eventueel spelmateriaal te kopen, dus hoe meer we verkopen 

hoe beter!  

U kan deze al bestellen door een simpel mailtje te sturen naar luka092001@gmail.com met hoeveel 

pakjes wafeltjes u wil en met uw naam erbij, en eventueel de naam van uw jongwelp en dan kan u deze 

afhalen met de activiteit (07/03/2020). Als u deze niet kan afhalen op deze dag dan kan u die de week 

erop komen afhalen.  

U betaalt deze dan cash op de activiteit zelf.  

1 pakje wafeltjes (ongeveer 250 gram) kost €4 en 2 pakjes wafeltjes kosten €7.   

 

Op 28/03/2020 gaan we zwemmen, hiervoor vragen wij €3 ingang. Mogen wij ook vragen om al het 

gerief van uw jongwelp te naammerken, zodat er nadien geen problemen kunnen ontstaan.  

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,... 

 

Het is bijna zover! We gaan bijna op Paaskamp.  

De jongwelpen gaan op Paaskamp van 12/04/2020-15/04/2020, in Gent!  

In de infobrief staat er meer informatie over het hele Paaskamp, dus het is ten zeerste aangeraden om 

de infobrief goed te lezen.  

 

Groetjes 

De Jongwelpenleiding 

mailto:luka092001@gmail.com

