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Wat algemene informatie om het jaar goed te kunnen starten!

- De vergaderingen gaan door op zondagnamiddag van 14.00 - 17.00 uur.
- Een drinkbus is een grote aanrader, zo kunnen wij steeds toekijken of

jouw kind genoeg drinkt tijdens de vergaderingen. Dus een echte
aanrader!

- We verwachten dat jullie op alle scoutsvergaderingen een perfect uniform
dragen. Dit houdt in: een groene broek, onze scouts T-shirt, een
scoutshemd en het sjaaltje.

o Voor het scoutshemd en de broek ga je best eens langs bij de
Hopper winkel in Leuven.

o De rest van het uniform kan je op onze lokalen aankopen. In het
begin van het scoutsjaar zal je zowel nieuwe kleren als
tweedehandskleren kunnen aankopen en zullen deze standjes
steeds voor en na de vergadering aan de poort klaar voor je staan.

o Indien de temperatuur onder de 10 graden is, mogen jullie gerust in
een lange broek a�omen. Vergeet niet het weerbericht op
voorhand te bekijken en gepaste kledij aan te doen!

- Per jaar gaan wij twee keer op weekend en we sluiten ons jaar af met een
mega episch zevendaags scoutskamp. Om de beste groepssfeer te
garanderen is het aangeraden om zoveel mogelijk naar de vergaderingen
te komen. We willen jouw gezichtje dus minstens zes keer per jaar zien.
Meer specifieke informatie over de weekends en het kamp volgen later.

- Het lidgeld bedraagt 50 euro en dekt de verzekering en het vieruurtje.
Gelieve dit bedrag zo snel mogelijk op volgend rekeningnummer te
storten: BE89 7343 2529 7185

- Na de vergadering op 9 oktober, om 17.00 uur, is er een klein
informatiemoment voor alle verdere vragen en wat algemene informatie,
dus voel je zeker welkom om eens te komen luisteren!



- Indien jullie nog vragen hebben of er zaken onduidelijk zijn, aarzel dan niet
om een kijkje te nemen op www.scoutsmeerdaal.be of ons te contacteren via
mail: welpen@scoutsmeerdaal.be.

25 september : Openingsbarbecue

Jammie lekker eten met de vrienden, vriendinnen en familie! Het perfecte moment
om al eens van het begin van het scoutsjaar te komen genieten. Je kan al eens rond
snuisteren op zoek naar wie jouw leiding dit jaar wordt. Zeker komen want het
wordt supermega lekker en fijn!

Voor meer informatie raden we je aan eens een kijkje te nemen naar de beginpagina
van de scouts: https://scoutsmeerdaal.be/nieuws/openingsbbq-259.

2 oktober: Hoe vettiger, hoe prettiger!

Je vraagt het je waarschijnlijk al een tijdje af, maar wie zijn wij eigenlijk?? Vandaag
is de dag aangebroken! Kom te weten wie jouw leiding van het nieuwe scoutsjaar is
en zet samen met ons een knettergekke openingsvergadering op poten! Na het
onthullen van onze mooie snoetjes gaan we elkaar wat beter leren kennen en ons
goed vuilmaken. Trek dus je allervuilste kleren aan!

8 oktober: Dia- avond (zaterdagavond!)

Vanavond kan je het megaleuke kamp herbeleven! Kom zeker kijken en geniet
daarna nog van een drankje, een snoepbrochette of een zakje chips met je vrienden
en familie.

9 oktober: Bosspel!

Er is wat geks aan de hand in ons grote bos. De leiding heeft zoveel mogelijk sterke
en stoere welpen nodig om uit te zoeken wat er aan de hand is.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3k4NYseRpk
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16 oktober

Haal jullie beste sherlock holmes maar boven want vandaag zijn we allemaal
detectives!! Breng zeker je lange jas en je speurneus mee om het mysterie te
ontrafelen.

22 oktober : Schrikkeltocht (zaterdagavond!)

Brrrr, voel jij de kriebels al over je rug kietelen? De leiding alleszins al wel. Kom
vanavond mee ontdekken wat er in ons grote bos aan de hand is want samen staan
we sterker tegen al die vreemde activiteiten in het bos!

28 - 30 oktober: Weekend!!!

Houd deze datum zeker vrij! We gaan lekker gezellig op weekend! Super veel fun!
Meer informatie volgt later!

6 november: Dorpsspel

Het leger is op zoek naar jonge en sterke gasten om een missie uit te voeren in het
centrum van Haasrode. Heb jij zin om deze missie samen tot een goed einde te
brengen? Kom dan zeker af!

13 november

De winter begint aan te breken. Dat vindt de leiding niet zo leuk. Daarom hebben
we beslist om te verhuizen naar de warmere kant van de wereld. Zo kunnen we met
z'n allen genieten van een lekker warm weertje. Doe je zonnebril al maar op en
smeer wat zonnecrème op je gezichtje zodat je helemaal klaar bent voor vandaag!

https://www.youtube.com/watch?v=pVF8Ri0cj34

19 november : Kaas- en wijnavond (zaterdagavond!)

Hmmm vanavond wordt het lekker gezellig op de lokalen! Er is namelijk kaas en
wijn aanwezig. Een leuk evenement om je vrienden eens terug te zien en iets lekker
te komen eten met de familie. Allen zeer welgekomen!

https://www.youtube.com/watch?v=pVF8Ri0cj34


20 november : GEEN vergadering!

Olala, de leiding ligt nog in bed te knorren van te veel kaas te eten. Vandaag is het
GEEN vergadering! Tot volgende week!

27 november: Prinsen en Prinsessen spel

Prinsen, prinsessen, kastelen en zwaarden. Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe
het is om een prins of prinses te zijn? Grijp je kans en kom verkleed als de
allermooiste prins of prinses. Misschien vind jij je innerlijke prins(es)!

Vanaf december schakelen we met de scouts over naar avondvergaderingen op
vrijdagavond. De vergaderingen gaan door van 18.00 – 20.00 uur en zijn super leuk
dus zeker komen!

2 december : Sintvergadering (vrijdagavond!)

Heb jij vannacht ook voetstappen gehoord op de daken? Of hoorde je de grote
stoomboot al tuten vanuit Spanje? Vanavond komt de Sint op vervroegd bezoek bij
ons op de scouts, joepie! We verwachten jullie allemaal zodat we leuke tekeningen
en gedichtjes kunnen maken voor de Sint! En wie weet krijgen we allemaal wel iets
lekkers.

9 december : Schaatsvergadering  (vrijdagavond!)

Vandaag bevinden we ons op glad ijs. We gaan namelijk schaatsen! Zoek je mooiste
schaatsen uit en beweeg je sierlijk over het ijs. Neem allemaal €5 mee en vergeet
zeker geen handschoenen! Een mail met verdere info volgt. Net zoals vorige week
gaat deze vergadering door van 18u tot 20u.



16 december : Kerstvergadering (vrijdagavond!)

Zoals elk jaar sluiten we de avondvergaderingen af met een leuk kerstfeest! Lekker
gezellig met elkaar pakjes uitdelen en ons knus binnen amuseren! Zeker de moeite
om te komen want hierna gaan we elkaar een tijdje moeten missen …

Jaarlijks organiseren we bij het kerstfeestje dat er pakjes aan elkaar worden
uitgewisseld, de pakjes mogen een waarde van maximaal €5 bevatten!

https://www.youtube.com/watch?v=w_OuC8gd9Lo

We kijken er alvast naar uit om er een spetterend jaar van te maken!

Kusjes en een stevige linker,

De welpenleiding

https://www.youtube.com/watch?v=w_OuC8gd9Lo

