
Skoeteke Welpen 
 Januari – Februari 

 
Lieve Welpjes, hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad en 
hebben jullie in 2020 evenveel energie als vorige jaren! Jammer 
genoeg zullen jullie in januari 2 zondagen hier zelf een oplossing 
voor moeten vinden, in januari is het namelijk maar twee keer 
scouts!  
De leiding is hard aan het leren en zal enkel 12 en 26 januari scouts 
geven. Op 5 en 19 januari is het dus geen scouts!!  
 
5 januari:  
Geen scouts vandaag L 
 
12 januari:  
Woehoeeew eindelijk eerste scouts vergadering van het jaar! We 
gaan die oudleiding eens op de rooster leggen of zij nog wel weten 
hoe ze scouts moeten geven, maak het hen vandaag maar eens extra 
lastig ;) 
Jullie worden zo als gewoonlijk om 14 uur verwacht aan de scouts 
lokalen.  
 
19 januari: 
Weer geen scouts want die examens blijven maar duren L 
 
26 januari:  
Vandaag doen we met heel de scouts een groot groepsspel! Ook 
vandaag spreken we gewoon om 14 uur af aan de lokalen tot 17 
uur.  
 
2 februari:  
Ook vandaag kunnen wij geen scouts geven… De leiding is op 
vakantie, na die zware examens verdient de leiding ook een 
welverdiende skivakantie!       
 
       Woehooooeeeeew!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9 februari 
Woepwoep, we zijn er weer met de spetterende jongens en meisjes 
vergadering, jongens doe jullie stoere schoenen maar aan want 
vandaag gaan jullie typische jongens dingen doen!  
Meisjes, jullie zullen geen bad meer nodig hebben na de scouts want 
wij gaan ons zelf eens goed verwennen vandaag! 
 
16 februari  
Omdat we in België jammer genoeg toch niet te veel op sneeuw 
mogen hopen gaan we vandaag niet sleeen maar rolleeeeen, neem 
alles mee wat er maar kan rollen: skatebord, step, rollerschaatsen, 
fiets… Zolang je er maar op kan zitten en mee naar beneden kan 
rollen! 
We spreken af aan het avia tankstation op de Aarschotsesteenweg 
tussen Gelrode en Wezemaal om 13:45.  
Op dezelfde plaats mogen ze worden opgehaald om 16:45.   
 
 
23 februari  
Genoeg gerold voor deze maand, vandaag is het tijd om te glijden! 
We gaan met heel de scouts schaatsen vandaag!  
ZEER BELANGRIJK: 

- We spreken om 14 uur af AAN DE SCHAATSBAAN VAN 
HAASRODE (carpooleeeeen) 

- Iedereen wordt verwacht 5 euro mee te nemen en aan de 
leiding te geven 

- Om 17 uur worden ze weer opgehaald aan de schaatsbaan 
 
 
Xxxxxxxxxxx Marte, Krikke, Nini, Udni en Marte xxxxxxxxxxxxxX 


