
SKOETEKE MEI – JUNI 

 

Hé hoplahoi welpen, de laatste scoutsmaanden van het jaar komen er al weer 

aan. Gelukkig heeft de leiding het beste voor het laatste bewaard! Samen gaan 

we nog een maand vlammen en daarna moet de leiding helaas zich terugtrekken 

achter hunne bureau zodat ze geen herexamens hebben in de zomer. Zijn jullie 

er klaar voor? 

 

YEAH LET’S GO 

 

6 mei: Helaas geen scouts, de leiding moet uitrusten van het zotste feestje van 

het jaar, scoutalicious. Al jullie grote broers/zussen/neven/nichten/oma’s mogen 

komen meefeesten. Jullie zullen nog een 6-tal jaar moeten wachten voor jullie 

mogen fuifen. Maar op kamp zullen we onder ons het dak er af blazen. 

 

13 mei: Dé vergadering van het jaar  

wereldrecordvergadering. Kruip op tijd in je 

bedje, scheer je benen, steek een extra tandje in 

je gebit en kom topfit naar de scouts vandaag. De 

welpen zullen in form moeten zijn want er komt 

een gerechtsdeurwaarder controleren hoeveel 

wereldrecords we kunnen breken. Laat voor 1 

keer je scoutskleren in de kast en doe je allersportiefste outfit aan.  

Extra punten voor zweetbanden en old-skool trainingspakken. 

 

20 mei: Afspraak om 13u30 in het provinciaal domein, aan de ingang bij de 

Beemdenstraat. Doe bij goed weer zeker je zwembroek aan! Om 16u30 eindigt 

de vergadering op dezelfde parking. 

 

27 mei: De laatste vergadering van het jaar  

We gaan met heel de scouts picknicken aan het meer van Rotselaar. Zwembroek 

en handdoek zijn aangeraden, goed humeur is verplicht! Deze vergadering gaat 

door van 11u-15u, we spreken af aan het meer. 

Belangrijk: neem zelf je brooddoos mee voor de picknick. Wie weet voorziet de 

leiding wel een verrassing? 

 



Juni: Aftellen tot het kamp begint, de leiding moet 

studeren voor hun examens. 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK: op vrijdag 1 juni zijn het de kampinschrijvingen. Als je niet 

kan langskomen laat dan zeker iets weten aan de groepsleiding 

(info@scoutswezemaal.be). 

Check ook zeker het algemene deel voor alle info over de laatste 

scoutsmaanden en het kamp. 

 

 

 

 

ZIEZO DAT WAS HET LAATSTE NORMALE SKOETEKE VAN DIT JAAR, TOT 

ZONDAG! 

EEN STEVIGE LINKER, VAN JULLIE ROLMODELLEN 

 

 

 

FLOEFIE, INNIE, YAZZIE, BEEKJE, HERTJE, JANNIE, BREKITO EN TADELE 

 

 

 

 

 

(Psssst…. kijk zeker nog op de volgende pagina’s voor extra plezier) 

 

 

 

mailto:info@scoutswezemaal.be


BONUSVRAAG:  

Welk bekend kunstwerk beelden leider Tade en Jack hier uit? De eerste die het 

zegt tegen de leiding wint een half pakje slaag! 

 

 

  

 

 



Hieronder staan nog een kleurplaat (niet Fabrizio) om jullie bezig te houden op 

een zondagnamiddag in juni. De welp die de mooiste kleurplaat geeft krijgt op 

kamp dubbel dessert !!! Yihaaaa 

 

 


