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Beste welpjes, de eerste twee scoutsmaanden zijn al voorbij, dus het is tijd 
voor een nieuw skoeteke, vol leuke vergaderingen!  
 
4 november  
Hoog tijd om eens te laten zien hoe sportief en atletisch jullie zijn! 
Vandaag zijn het OLYMPISCHE WELPEN SPELEN op scouts Wezemaal! 
Doe dus allemaal jullie sportiefste scoutskleren aan om er tegen aan te 
gaan!  
 

11 november  
Vandaag staat niet alleen jullie leiding paraat voor een leuke 
zondagnamiddag, ook de JINS komen vandaag mee leiding 
geven om zich voor te bereiden op volgend jaar! Ze zorgen voor 
een mega vet spel, niet te missen dus!  

 
17-18 november 
Oh ja oh ja, het is alweer een jaar geleden dat we ons buikje rond hebben 
mogen eten met de lekkerste pannenkoeken van de wereld, die van scouts 
Wezemaal! Dit weekend is het dus ons fameuze PANNENKOEKENWEEKEND!  
 
Het is dus geen vergadering voor de welpen *boehoee!*, maar smul thuis maar 
goed van onze pannenkoeken! ;)  
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25 november 
 
Ook samen koken hoort bij de scouts, zeker als jullie naar 
de oudere takken gaan. Als voorbereiding daarop (en ook 
gewoon omdat dat super mega fantastisch leuk is) doen 
we vandaag KOOKVERGADERING!  
Nodig: een mesje/ schillertje, een plankje en €2  

Ps: Het is altijd handig als we op voorhand een schatting kunnen maken van 
hoeveel leden er komen, je mag dus op voorhand laten weten of je kan komen 
of niet J   
 
2 december  
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw 
beste vriend, de vriend van ieder kind!  
Joehoeeeee de SINT in is het land en oooh ja hij komt ook langs 
op scouts Wezemaal! Hij komt even piepen om te kijken of de 
welpen wel flink geweest zijn het voorbije jaar… Een vergadering 
die je dus absoluut niet kan missen!   
 
Nu de Sint gepasseerd is, kunnen we natuurlijk onmiddellijk in de kerstsfeer 
vliegen! 
Op 2 december is het KERSTBAR op de scouts, waar de ouders gezellig eentje 
kunnen komen drinken na de vergadering!  
 
 

9 december  
Een klassieker mag natuurlijk ook niet ontbreken in dit 
skoeteke, maar wij doen toch graag  
een beetje speciaal… Vandaag splitsen we ons op  in 
JONGENS EN MEISJES, maar  OMGEKEERD! Het moeten 
niet altijd de meisjes zijn die knutselen of schminken en 
jongens die ruige spelletjes buiten gaan doen!  
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16 december 
December, bijna winter, dan is het wel duidelijk wat we nu 
moeten doen… SLEEËN! Zelfs als er geen sneeuw ligt, gaan we 
ervoor! Neem dus allemaal jullie slee, zitje, alles waarmee je van 
de berg kan glijden mee!  
We spreken af om 13:45 af aan de Wijngaardberg en jullie mogen 
weer opgepikt worden om 16:45.  
 
 

22 december  
Nog 3 dragen en het is kerstmis, dat moet natuurlijk ook gevierd 
worden op de scouts!  
Daarom dat we op zaterdag 22 december een 
WELPENKERSTFEESTJE houden van 19.30u-21.30u op de 
scoutslokalen.  
Cadeautjes krijgen op kerst is ook altijd super leuk, dus probeer 
allemaal een cadeautje van ongeveer €2 mee te nemen, zodat 
ieder eentje kan ontvangen! J  

 
30 december  
Iedereen is zich volop aan het klaarmaken voor het nieuwe jaar dat voor de 
deur staat, dus vandaag is het jammer genoeg GEEN SCOUTS.  
 
We staan volgend jaar weer klaar om leuke zondagen met jullie te beleven! Tot 
dan!  

 
xoxo Moris, Luke, Ineke, Djan, Leye, Jak, Tade, Marie 


