
 
 

   
   
  De Jongwelpen 

7 - 8 jaar 
 

 

Takleidster 

Zoë Ruysschaert - Raksha 

0471/38.59.03 

 

jongwelpen@vrijbuiters.be 

 

  

 

Programma’s november - januari 

06/11 
De beste bowler komt uit Nederland. Klaar om te vertrekken naar ons 
buurland om hem te overtreffen? 
VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR OUDERFEEST!  

14h – 17h 
€0,50 

13/11 
Zullen we onze ouders van hun stoel blazen op ouderfeest? Zijn die (houten) 
beentjes, armpjes en heupjes los, want het thema is PIRATEN!!! 

14h-17h 
€0,50 

20/11 Привет! We proberen uit de gevangenis van Rusland te ontsnappen. 
14h-17h 

€0,50 

27/11 
Goeiendag, we gon keer onzen eigen stad verkennen. Tis zo schone.  
Afspreken aan het concertgebouw.  
(meer info over een Kerstcadeautje bestellen hieronder)  

13h-16u30h 
€0,50 

04/12 
Ben jij dit jaar braaf geweest? We blijven deze week in ons land, want  
Sinterklaas komt op bezoek!  
(meer info over een Kerstcadeautje bestellen hieronder)  

14h-17h 
€0,50 

11/12 
Wandel je mee naar Compostella? We vertrekken vroeg, dus doe maar warme 
kledij aan. 
(meer info over een Kerstcadeautje bestellen hieronder (LAATSTE KANS))  

7h-9h 
€0,50 

18/12 De Kerstman is in ons land en komt bij ons langs WOOOHHHOOWWW!!! 
14h-16h 

€0,50 

25/12 Geen activiteit, geniet van jullie kerstmis! / 

01/01 Geen activiteit, geniet van het nieuwe jaar! 
/ 
 

   

   

   

   

   

   



 

activiteiten 

Graag vragen we jullie om iedere week op tijd je aan te melden bij de leiding op het veld voor de 
activiteit. Meestal is dit dus om 14u tenzij anders vermeld in de programma’s. Mogen we ook vragen om 
in perfect uniform aanwezig te zijn. Dit houdt in: das + scoutshemd en/of scouts-tshirt. Vanaf de 
Jongwelpen vragen we jullie ook een hemd aan te kopen.  

 

Ouderfeest 13/11 

Zoals elk jaar organiseren we een ouderfeest. Wat houdt dat nu precies in? We schotelen een heerlijke 

maaltijd voor, elke tak voorziet een showtje voor de familie en vrienden, er is een bingo met tal van 

leuke prijzen en je kan de beentjes losgooien op de dansvloer. Het thema van dit jaar is piraten dus zet 

je beste (houten)beetje maar voor. ARRRRR…  

Inschrijven kan via volgende link: https://fos209.fiery-app.be/ of via onze website! 

Inschrijven kan nog tot en met maandag 8 november.  

Wij hebben er alvast superveel zin in! Groetjes, de Jongwelpenleiding 😉  

 
Kerstmarkt 18/12 

Eindelijk is het zover! De Kerstmarkt komt er weer aan! Een gezellig, knus moment van het jaar. Er zullen 

allemaal kraampjes zijn met een drankje, een hapje en ook alle takken verkopen iets op de kerstmarkt. 

Kom zeker eens langs ons kraampje, want de jongwelpen zullen ferm hun best gedaan hebben om iets 

tof te kunnen verkopen.  

Indien u een cadeautje wenst voor uw kind(eren) die de kerstman dan zal afgeven, kan u dit mailen naar 

het e-mailadres van de jongwelpen of kunt u dit melden tijdens een activiteit. 

Een cadeautje kost €5. Dit kunt u ook betalen op zaterdag aan ons. De laatste dag dat u dit kan 

aanvragen is 11/12 (een week voor de kerstmarkt).  

https://fos209.fiery-app.be/

