
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skoeteke september – oktober 

05/09: KNAL-vergadering 
 

We staan te popelen om al jullie lieve deugeniete snoetjes weer terug te zien!! 

We starten dit KNALjaar met een KNAL met deze KNALvergadering       

12/09: zwemmen aan het meer 
 

Vandaag gaan we plonzen en spelen aan het meer van Rotselaar       
Kom zeker met de fiets en neem het zonnetje achterop      

19/09: Ronde van Wezemaal 
 
Zet je fiets van vorige week niet te ver weg en smeer die benen al maar goed in  

waaaaant deze week rijden we de Ronde van Wezemaal                                       

Opgelet: doping zal streng gecontroleerd worden! 

25/09: Scouting-lekker-doen! 
 

Het is weer tijd voor het gezelligste evenement van het jaar, Scouting-lekker-doen!! 

Wij met de givers gaan daar terug een standje maken en iets verkopen voor op kamp DUSSS neem tantes, neefjes, 
buren, BFF’s, opa’s, …(eigenlijk gewoon iedereen die je kent) mee!!  

More info coming soon xoxo 

01/10 - 03/10: overgangsweekend 
 

We verwelkomen de eerstejaars op dit heuse overgangsweekend! Zo hebben we meteen genoeg tijd om te bonden 

met mekaar       

Wat moet je meenemen? 
Deo, gezichtsmaskertje, massageolie, nagelvijl, komkommers… 

HAAAAAA 

NEEEEEE MOPJEEEEEEE eerstejaars hihi, zo makkelijk komen jullie er niet vanaf! Neem maar kleren mee die goed 
vuil mogen worden en wat extra propere kleren MWUAHAHAHA 



 

 

Jullie worden verwacht aan de lokalen van Chiro Wezemaal. De 2e en 3e jaars worden om 19u verwacht en de 1e 
jaars worden verwacht om 21u00. 

09/10: BBQ 
 

“Barbecue barbecme barbeceverybody  
Iedereen heeft lol met die zomer in z'n bol  
Barbecue barbecme barbeceverybody  
Laat je lekker gaan hoera de barbecue staat aan” 

Opgelet dit is een zaterdag! Nu we helemaal compleet zijn, organiseren we een gezellige BBQ! 

Neem allemaal iets lekkers mee voor op de BBQ, wij zorgen voor de sidedishes        
We spreken af van 18u – 21u op de scouts! 

17/10: leidingsweekend 
 

Dit weekend zullen jullie ons even moet missen        

Maar niet getreurd want volgende keer zijn we er weer met meer sfeer! 

24/10: kookvergadering 
 

Jerreke Meus, P. Huyzentruit, Pascalie Naessen, noem het maar op… Niemand kookt beter dan ons giverteam      

Onze buiken zijn al aan het grommen om jullie hééééééérlijke creaties te proeven!  

30/10: Halloween       

 
Dit is een zaterdag! Het exacte uur spreken we nog later af! 

Allemaal welkom!! Als je durft…        
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