
NOVEMBER-DECEMBER 

SKOETEKE WELPEN 
De eerste twee maanden van het scoutsjaar vlogen weer voorbij! Enkele van onze beste 

derdejaars welpenvriendjes hebben ons verlaten en trokken naar de JV’s. Gelukkig 

kwamen er enorm veel toffe nieuwe eerstejaars welpen over van bij de kapoenen! 

Welkom nieuwe welpjes, niet zo nieuwe welpjes en ouders. Met deze frisse groep gaan 

we door om er een onvergetelijk scoutsjaar van maken!!  

De herfst is in het land en dat voelen we. De leiding heeft voor de komende twee maand 

dan ook megaleuke, herfstige en pompoenige activiteiten voorzien om ons in die gezellige 

herfstsfeer te houden!  

 

Zaterdag 2 november 

Waar: Wijngaardberg over Aarschotsesteenweg 307 Wanneer: zaterdag 2nov 18u30-20u30 

Als stoere welpen is het geen probleem om af en toe eens te rond te spoken tijdens deze 

donkere dagen. Daarom zijn we ook niet bang om de Wijngaardberg eens van dichtbij te 

bekijken in het DONKERRRRR!! We doen vanavond een heuse Halloweentocht met fakkels 

en spoken!! Niet gevreesd, de stoere leiding gaat ook mee en er is niets om bang van te zijn, 

de laatste keer dat de Duivel van de Duivelsput is gezien is immers al 30 jaar geleden. 

Zondag 10 november 

Waar: De lokalen Wanneer: zondag 10nov 14-17u Extra: Breng een snijplankje, 

keukenmesje, handdoek, gamel en lepel mee. 

Van al dat spoken kan een welp wel eens hongerig worden. Vandaag steken we de handen uit 

de mouwen en leren we samen hoe we de lekkerste pompoensoep in de wereld maken. 

  Zaterdag 16- en zondag 17 november  

Waar: De lokalen Wanneer: GEEN SCOUTS voor de welpen  

Ieder jaar doen we een pannenkoeken-weekend met de hele scouts. De welpen worden niet 

verwacht. Ouders die een handje toe willen steken op zowel zaterdag als zondag zijn ZEER 

WELKOM! We zijn steeds op zoek naar bakkers en chauffeurs. Neem een kijkje in het 

algemene deel van het Skoeteke en in je mailbox voor meer info over shiften.  

Zondag 24 november 

Waar: De lokalen Wanneer: zondag 24nov 14-17u Extra: Vandaag is het oudercafé, ouders 

zijn welkom om iets te komen drinken op de scouts vanaf 16u. 

Vandaag spelen we een mega-groot groepsspel met heel de scouts!! De perfecte manier om 

eens kennis te maken met de leiding en leden van andere takken. We moeten jullie wel 

teleurstellen, geen enkele leidingsploeg is zo tof als die van de welpen… 



Zaterdag 30 november tot zondag 1 december 

Waar: Verrassing! Wanneer: zaterdag 24nov 9u -zondag 1dec 12u  

WOOOOWWW WE GAAN OP WELPENWEEKEND!! Meer info volgt via email. 

Zondag 8 december 

Waar: scoutslokalen Wanneer: zondag 8dec 14-17u  

Wij hopen dat jullie allemaal flink zijn geweest want vandaag komt Sinterklaas naar de 

scouts! Hij blijft speciaal voor ons nog twee dagen langer in het land!!  

Zondag 15 december 

Waar: Wijngaardberg over Aarschotsesteenweg 307  Wanneer: zondag 15dec 13u45-16u45 

Extra: Neem een slee of iets waarmee je van de berg kan gaan mee. Pro tip: plastieken sleeën 

en gocars zijn het snelst 💨 
 

Een der klassiekers onder de scoutsvergaderingen in Wezemaal: We gaan Sleeën! Sneeuw of 

geen sneeuw, wij zullen glijden!  

Vrijdag 20 december 

Waar: scoutslokalen  Wanneer: vrijdag 20dec 19-21u Extra: Breng een klein cadeautje van 

ongeveer €2 mee. 

Jeeeeej, het is tijd voor ons kerstfeestje! We gaan er een heel kerstige avond van maken! We 

gaan samen onder de marentak staan, liedjes zingen, misschien een beetje dansen?? 

Cadeautjes opendoen en ons gewoon keihard amuseren! 

Zondag 29 december 

Waar: scoutslokalen  Wanneer: zondag 29dec 18-21u Extra: Pro tip: dekentje of slaapzak = 

gezelligheid +10 punten 

De leiding is druk bezig met de examens maar kan jullie echt niet missen! Daarom sluiten we 

het jaar af met een gezellig avondje samen film kijken. Tot volgend jaar!!  
 

Groetjes van de tofste leiding van Wezemaal en omstreken!! We wensen jullie allemaal prettige 

feesten en een gelukkig nieuw jaar! 

Charles aka Sjarel / Nina aka Nini / Marte aka Moris / Kris aka Krikke / Marte aka Marre  

/ Indu aka Udni  


