
Dag lieve kapoentjes! Wie heeft er zin in nog zo’n 2 kei toffe 

maanden?!! Wij kijken er alleszins al kei hard naar uit! 

 

 

Nog even enkele belangrijke mededelingen:  

• De vergaderingen gaan altijd door van 14 u tot 17 u, zo niet 

staat het in het skoeteke vermeld! 

• Probeer in  uniform te komen! 

- groene of bruine short 

- groene of bruine trui 

- scouts t-shirt 

- scouts sjaaltje 

- eventueel een hemd 

• Neem aangepaste kleding mee naar gelang het weer! 

 

 

 

ZATERDAG 3 November 

We beginnen November met een 

HALLOWEENvergadering! 

 

OPGELET!! 

Dit is een ZATERDAG en de 

vergadering gaat door van  

18u-20u 

 

11 november  

De JINS Hebben voor ons allemaal een super-tof-spel verzonnen! 

Voor ons is het een even grote verassing als voor jullie! Zeker 

komen dus om die jins hun spel eens uit te proberen. 

Tot zondag, kapoenen! 

 

25 november  

Wat? → Woudloperskeuken 

Wanneer? → 10 tot 2 

Iets nodig? → Ja! Stevige schoene, Eetgerief, bbq-vlees, groentjes 

Meer uitleg? → BBQ op supergeheime locatie!  



17-18 november 

Deze zondag geen scouts want het is pannenkoekenverkoop! 

De Jonggivers en givers gaan op pad om zo veel mogelijk 

pannenkoeken te verkopen. Zijn er ouders die graag willen komen  

helpen om pannenkoeken te bakken of om rond te rijden? Alle 

hulp is welkom! Meer info in het algemene deel. 

 

2 december 

Hij komt, hij komt, ja hij komt echt!! Sinterklaas komt eens 

kijken wie die lieve kapoentjes van scouts Wezemaal zijn.  

 

9 december 

De leiding had gezien dat er veel 

kapoentjes waren met heel veel 

KNUTSELtalent!  

Dus we hebben besloten om een groot 

knutselkampioenschap te houden deze 

zondag! 

 

 

 

16 december 

Het is tijd voor een kerstfeestje! Trek jullie mooiste kleren aan en 

neem allemaal een klein cadeautje mee van max 3 euro. Tot dan! 

 

 

22 december 

Vandaag is een ZATERDAG. We kruipen lekker dicht tegen elkaar 

en houden een gezellige filmavond. Wij zorgen voor popcorn en 

een drankje. Zeker komen dus! Jullie worden verwacht  om 18u00 

en jullie ouders mogen jullie terug komen halen rond 20u.  

  



30 december 

Vandaag is het GEEN vergadering  

Wij missen jullie ook, lieve kapoentjes→ → → → 

→ → →  

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het weer voor november - december!  

Tot volgend jaar en pretiige feesten! ;-) 

 

Jullie leiding, 

Mette, Yorbain, Sjarel, Udni, Lenke, Ollie 

 

 

Kleur deze gekke aap in en neem hem mee naar de 

scouts!! 

 



 


