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Takleidster 

Merel Snauwaert – Sniff 
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welpen@vrijbuiters.be 

 

 

  

 

Programma’s november – december 

29/10 BOE !! schrik ik geef geen kik. (kom verkleed het is HALLOWEEN ) 19h – 21h 

05/11 Ken je Shere-khan het beest? Hij is jarig dus het is feest!!!      
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

12/11 
We bereiden ons voor op Ouderfeest 
Inschrijven voor het ouderfeest kan via  https://fos209.fiery-app.be/ 

14h – 16h30 
K&D – 0,50€ 

19/11 Alles staat hier ondersteboven. HELP!!! 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

26/11 We strijden met alle kracht. Welpen aan de macht 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

03/12 Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar? 
14h – 17h 

K&D – 0,50€ 

10/12 We halen onze creativiteit eens naar boven   
19h – 21h 

K&D – 0,50€ 

17/12 HO HO HO   (kerstmarkt ) 14h – 16h30 

24/12 Kerstavond. Geniet van de pakjes! (Geen activiteit) / 

31/12 Gelukkig nieuwjaar! (Geen activiteit) / 

   

   

   

   

   

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


 

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 het 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. 

Ouderfeest 

Op zaterdag 12 november is het weer van dat… ons ouderfeest! Amusement voor groot en klein in het 

thema ‘jungle’! Je kan genieten van een heerlijke zelfgemaakte stoverij met groentjes/appelmoes en 

frietjes! En jawel er is ook en vegetarische optie    . Doorheen de avond kan je je verwachten aan een 

leuke show met dansjes van verschillende takken. Daarna kan je terug meedoen aan onze jaarlijkse 

bingo met schitterende prijzen (gratis kamp      ). Kort samengevat: een gezellige avond voor jong en 

oud! 

Kerstmarkt + kerstcadeautje 

Ook onze jaarlijkse kerstmarkt komt eraan op 17/12/2022. De activiteit stopt uitzonderlijk om 16h30.  

De jongste takken knutselen ieder jaar iets leuk, wat je dan op de kerstmarkt kan kopen. Je kan er ook 

genieten van een gezellig drankje aan het vuur en een lekker hapje. Ideaal om de feestdagen goed te 

starten! 

De kerstman komt ook terug op bezoek. Wilt jouw Welp een cadeautje van de kerstman? Vergeet dan 

niet €5 over te schrijven naar BE77 7340 5388 6842 met in de mededeling “naam welp + kerstcadeau.” 

Dit kan t.e.m. 10/12/2022. 

 

Scouts groetjes  

Welpenleiding      


