
 
  

   
   
  De Welpen 

9 – 10 jaar 
 

 

Takleidster 

Merel Snauwaert – Sniff 

0474/62.18.67 

 

welpen@vrijbuiters.be 

 

 

  

 

Programma’s maart – april 

04/03 Meloen meloen meloen vandaag is alles groen 
14h – 17h 

K&D –  €0,50  

11/03 We zoeken de groten van Pablo escobar  
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

18/03 
Eenheidsuitstap naar PLANCKENDAEL!!!!!! 

Inschrijven kan via deze link tot 26 februari https://bit.ly/3Z23TX6 
Meer info volgt 

18€ 

25/03  Wie maakt de beste bunker HUNKER 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

01/04 Moppen moppen moppen vandaag zal niet alles kloppen 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

08/04 Geen activiteit (de leiding zet de laatste puntjes op i voor paaskamp    ) / 

15/04  We spelen in het riet 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

22/04 Geen activiteit. De leiding gaat op weekend / 

29/04 De olympische spelen maar dan helemaal anders 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

   

   

   

   

   

   

https://bit.ly/3Z23TX6


 

Info 

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 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. 

Eenheidsuitstap  

18 februari gaan we met de 3 jongste takken de mooiste beestjes van het land gaan bekijken in 

Planckendael. Voor deze uitstap vragen we 18 euro. In deze prijs zit de trein, bezoek en een 

kleine versnapering  

Inschrijven kan via deze link tot 26 februari https://bit.ly/3Z23TX6  

Lentemarkt & infodag 

Zet 1 april alvast in je agenda. Voor het tweede jaar op rij organiseren we een lentemarkt. Wil je na de 

activiteit samen nog genieten van het lentezonnetje, dan is de lentemarkt de ideale plek! Meer 

informatie volgt nog.  

Ben je benieuwd hoe de Vrijbuiters op kamp gaan? Op 1 april zal er ook een infostandje zijn omtrent het 

zomerkamp, kom zeker een kijkje nemen en stel al je vragen.  

Paaskamp  

In de paasvakantie gaan we op kamp JOEPIE. We zijn weg van 10/04 tot 13/04 naar Merelbeke. 

Binnenkort kan je je inschrijven en komt alle belangrijke info online 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/paaskampen-2023  

 

Vragen?  

Zit je met een vraag of heb je een opmerking stuur gerust een mail naar welpen@vrijbuiters.be . 

Scouts groetjes  

Welpenleiding      
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