
Welpen 
 

De eerste maand is voorbij gevlogen. November staat voor de deur. Maar geen 

nood, we gaan er weer samen een onvergetelijke maand van maken. 

Zijn jullie ook zo benieuwd? 

 

Eerst en vooral: onze jin organiseert op vrijdag 3 november een kinderfuif. Zin 

om jullie beentjes eens los te gooien? Kom dan zeker met een centje voor een 

hapje of een drankje naar onze lokalen van 19U-21U. 

  

Zondag 5 November: 

Wat zeggen jullie ervan om de maand eens goed te starten? Hebben jullie er al 

zin in? Kom naar de lokalen van 14U tot 18U! Wat we gaan doen, is nog een 

groot raadsel. Maar ik kan misschien al vertellen dat we iets gaan doen in ‘t 

stad!  

 

 

 

Zaterdag 11 november: 

Vandaag zal de vergadering doorgaan op een zaterdag. We beginnen om 14U 

aan de lokalen en gaan daar bekijken wie de beste scherpschutterwelp is. Kom 

dus zeker meespelen!!! 

We sluiten de vergadering af aan de 

parochiezaal (Melkerijstraat 84) om 

17U, waar de kaas-en wijnavond zal 

doorgaan. Jullie zijn hierna zeker 

welkom voor een kaasje en een 

wijntje.  Breng jullie familie 

mee!!Meer info vinden jullie op de 

FB pagina van de Kaas- en wijnavond Scouts Sint-Rochus en Scouts Halle. 



Zondag 19 november: 

Vriendjesdag!! Neem vandaag iedereen die je kent en niet in de scouts zit mee 

om er een super onvergetelijke dag van te maken. We gaan vandaag eens laten 

zien aan al jullie vriendjes wat de scouts eigenlijk betekent, wat we spelen en we 

waarom scouts zo leuk is!! Kom dus met z’n allen genieten van een gezellig 

typisch scoutsspel.  

We beginnen aan de lokalen om 14U en eindigen 

om 18U ook aan de lokalen.  

 

 

Zondag 26 november: 

1,2,3… boem!!! Opgepast!!  Vandaag gaan we eens iets speciaal doen. Kennen 

jullie de broertjes Coppens, Matthias en Staf? Wij hebben de voorbije weken alle 

wetenschappelijke proefjes uitgeprobeerd en vandaag gaan we de coolste aan 

jullie laten zien. Hou dus voor de zekerheid maar een beetje afstand EN 

PROBEER HET VOORAL NIET THUIS. Cola en mentos kunnen namelijk een raar 

effect geven wanneer je ze mengt. Zin om samen met ons wat coole 

experimenten uit te proberen? Kom dan zeker van 14U – 18U naar de lokalen en 

onthoud vooral  dit …..  

   !!!!!!! 

 

Stevige pol van jullie lieve leiding, 

Daan, Jochen, Janis, Wout en Ahmed 
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