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Programma’s december - februari 

07/12 We gaan knutselen voor de kerstmarkt, joepie! Kerstcadeau bestellen €5.  
14h – 17h 

K&D: €0,50 

14/12 Ho Ho Ho, de kerstman komt op bezoek!  14h-16h 

21/12 Zijn jullie er klaar voor?  
14h-17h 

K&D: €0,50 

28/12 Geen activiteit. / 

4/01 
We vieren nieuwjaar met de welpen, feest! Trek allemaal maar jullie 
galakledij aan en laat jullie mooiste dansmoves zien! 

18h-20h30 
K&D: €0,50 

11/01 Hop hop hop, paardje in galop. 
14h-17h 

K&D: €0,50 

18/01 
Iedereen vroeg uit de veren, want we gaan op dauwtrip! Doe zeker warme 
kleren aan.  

7h-10h 
K&D: €0,50 

25/01 
We gaan schaatsen! Breng handschoenen, identiteitskaart en €5 mee. 

Afspraak ingang schaatsbaan.  

13h30-16h30 
€5 

1/02 Het grote winterspel! Brrrrrrrrr    14h-17h 
K&D: €0,50 

8/02 Weet jij wie het gedaan heeft?  
14h-17h 

K&D: €0,50 

15/02 Opgepast! Cupido schiet raak!  
14h- 17h 

K&D: €0,50 

22/02 Er was eens een welp… 
14h-17h 

K&D: €0,50 

29/02 We gaan spelen in het bos! Afspraak voorkant van het Interbad. 
14h30-17h30 
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.  

Binnenkort is het ook kerstmarkt. De kerstman komt dan langs met cadeautjes. Je kan voor 
uw kind een cadeautje bestellen voor €5. Dit doe je door ten laatste tot 07/12 een envelop 
met €5 in aan de leiding te geven met daarop: ‘Kerstcadeau (naam), €5’.  

Indien vermeld in het boekje, vragen we €0,5 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.  

We hebben net vermeld dat kledij tegen een stootje moet kunnen, dus verlangen we ook dat 
welpen kledij aandoen die mogelijks kapot kunnen gaan en vuil mogen worden. Losse schoenen 
of rokjes zijn niet ideaal om stoere welpenspellen te spelen. Bovendien is het van belang elk 
kledingstuk te naamtekenen, op die manier geraken verloren voorwerpen snel terug bij de 
rechtmatige eigenaar.☺  

Scoutsvriendelijke groeten  

Marala, Rikki Tikki Tavi, Flunkey, Sahi, Bagheera, Rama, Chil en Raksha 

 

 


