
 

 

De Jongwelpen 

7 - 8 jaar 
 

 

Takleidster 

Luka Antoine - Akela 

0496/02.98.10 

 

jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s september - november 

31/08 
We zwaaien de tweedejaars jongwelpen uit! En verwelkomen de nieuwe! 
Spannend!!! 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

07/09 
Eindelijk is het zover, tijd voor een nieuw scoutsjaar! Battle tussen de ouders 
en de jongwelpen! 

13h30-16h30 
K&D: €0,50  

14/09 Kennen-we-elkaar-wel-zo-goed-als-we-denken-spel.  
14h-17h 

K&D: €0,50 

21/09 Chaos in het wilde westen!!! Kom verkleed als cowboy of cowgirl!   
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/09 Geen activiteit! De leiding is op Saamdagen. / 

05/10 
Vandaag doen we mee met levensloop! Zijn jullie er klaar voor?  
Afspraak aan het Bloso Centrum! 

15h30-17h30 
K&D: €0,50 

12/10 Komen jullie ons helpen de indianen verslaan? 
14h-17h 

K&D: €0,50 

19/10 
FOS209 De Jongwelpen present to you: Cinema superleuk!  
Een drankje, snackje, dekentje, kussentje zijn zeker toegelaten. 

18h-20h30 

26/10 
Verkleed je in je grootste nachtmerrie want we gaan griezelen.  
(Vergeet je jas niet.) 

18h30-21h 

02/11 
Wie gaat voor goud, wie voor zilver en wie voor brons? Welke jongwelp wint 
de olympische spelen?  

14h-17h 
K&D: €0,50 

09/11 OUDERFEEST!!! Haal jullie beste dansmoves maar boven! 
14h-16h30 
K&D: €0,50 

16/11 De grote battle of the nesten! Welk nest is het best?  
14h-17h 

K&D: €0,50 

23/11 Er zitten mensen in ons lokaal, wie zou dat nu kunnen zijn? 
14h-17h 

K&D: €0,50 

30/11 We krijgen belangrijk bezoek! Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!  
14h-17h 

K&D: €0,50 

   



 

 

 

Beste ouders,  

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

melden bij de leiding. 

De activiteiten starten om 14u stipt (tenzij anders vermeld), dus is het handig om uw jongwelp iets 

vroeger af te zetten, zodat wij mooi op tijd kunnen beginnen aan een leuke middag!  

Ook verwachten wij dat uw jongwelp aangepaste kledij draagt en het daar bijhorende uniform, zodat als 

wij op verplaatsing gaan wij iedereen kunnen herkennen.  

Mogen wij vragen om uw dochter/zoon steeds op tijd af te zetten aan de afgesproken locatie. Uw kind 
krijgt ook een koekje en een drankje, daarom vragen wij om 50 cent mee te geven met uw kind.  

We raden je ook zeker aan om je 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... 

 

Wij hebben alvast super veel zin in het nieuwe scoutsjaar, hopelijk jullie ook!  

 

Scoutsvriendelijke groeten,  

De Jongwelpenleiding 

 

 


