
Skoeteke	MEI	
 

Dag lieve, stoere, coole, dappere en enthousiaste welpen !!!!  

 

Het scoutsjaar is weer voorbij gevlogen en we zijn 
al aangekomen aan onze laatste scoutsmaand …  

 

 

 

!!! Maar GEEN getreur !!!  

 

 

Want we maken er nog een onvergetelijke 
maand van met SUPER MEGA TOFFE COOLE 
ONVERGETELIJKE EXTREME NIET-TE-
MISSEN vergaderingen!!!! 
 

 

5 mei  

Helaas pindakaas, maar vandaag is het geen scouts……… "#$ "#$ "#$   
De leiding heeft het hele weekend mega hard gewerkt voor de 
LITSTE fuif van het jaar aka SCOUTALICIOUS en nemen een dagje rust. 
Maar geen zorgen want volgende week staan we weer klaar voor jullie!  
<3 <3 <3  

 

 



12 mei  

Een, twee, drie, vier, vijf , zes , zeeeeeeven!! Zo gaat het goed, 
zo gaat het beter, alweer een kilometer van mijn schoenen 
afgesleten!!! 

 

Deze week doen we Woudloperskeuken!! Joehoeeeeee! 
Smeer jullie benen dus al maar goed in en doe stevige 
stapschoenen aan om de Wezemaalse bossen en beren te trotseren! 
%&'(    

Hoe laat? Van 10u tot 14u  

Waar? We vertrekken en komen terug aan op de scoutslokalen 

Meenemen? Een (vegi)vleesje, groentjes naar keuze en je goed 
humeur natuurlijk )*+,! 

 

19 mei    

Wat zijn de scouts zonder natuur? Wat is de natuur 
zonder bomen? Wat zijn bomen zonder een bos? Wat is 
een bos zonder een ………  

!!! BOSSPEL !!! 

Jaja, jullie lezen het goed! Vandaag spelen we nog eens 
een bossig bosspel!  

Hoe laat? Van 13u45 tot 16u45 

Waar? Wijngaardberg (parking naast de Aarschotsesteenweg)  

 

 

 

 

 



26 mei    

We sluiten het scoutsjaar in stijl en met 
IEDEREEN samen af )*+,. Zo kunnen we nog 
maar eens aan heel de scouts tonen dat de 
welpen de aller aller coolste zijn !!!!!!  

En de allerbeste zwemmers, want oooh jaa we 
gaan naar het …………………………………………………….. 

MEER !!!!! 
Hoe laat? Van 13u45 tot 16u45 

Waar? Meer van Rotselaar 

Meenemen? Handdoek, zwemkledij en een centje voor de inkom  


