Jong-givers!!!!!
Helllooooooww!!!! Weer een nieuw scoutsjaar dus ook weer een nieuw Kimmeke!
Vergeet zeker deze afspraken niet:
• Afbellen gebeurt bij Hannes (04/99.81.37.74) of bij Hanna (04/70.80.67.73) of via een
mailtje naar jonggivers@scoutswezel.be. Doe dit voor zaterdagavond 20u!
• Kom altijd in perfect uniform naar de scouts (bruine/groene broek of rok, scoutshemd,
scoutsdas).
• Kom ook ALTIJD met de fiets.
• Kom altijd op tijd. Om 9u45, anders pompeeej.
• Geen gsm of andere elektronische apparaten.
• Enkele belangrijke data:
16/11/2018 - 18/11/2018: Takweekend
22/02/2019 – 24/02/2019: Groepsweekend
2 eerste weken van juli (exacte data volgt nog): Kamp

Zondag 30 september

9u45 – 12u30

Halve dag

De overgang is achter de rug dus het is tijd om jullie medeleden en übertoffe leiding te leren
kennen. Zeker komen!! xd

Zondag 7 oktober

9u45 – 12u30

Halve dag

Het is nog maar de tweede vergadering maar we gaan al SWAMPEN!!! WOOP WOOP!! Doe
dus zeker jullie vuilste kleren aan, neem ook een handdoek mee en kleren voor achteraf!! EN
KOM MET DE FIETS! xx

Zondag 14 oktober

9u45 – 12u30

Halve dag

Vorige week deden we een zware tocht door de modder. Vandaag doen we het iets rustiger
aan. Wat we juist gaan doen is nog een verrassing 😉

Zondag 21 oktober

Geen scouts

Dit komt hard aan maar het is geen scouts vandaag. Duuuuuuusss….UITSLAPEN!!! Tot
volgende week!!! xoxo

Zondag 28 oktober

10u45 – 12u30

Doe-Mee-Dag

Jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vrienden, vijanden, kennissen,… mogen jullie vandaag
voor een keertje meenemen naar de scouts. Na de scouts kan je ook samen brunchen (info
volgt). De scouts begint ook een uurtje later!xx

Zondag 4 november

9u45 – 17u

Hele dag

Het is weer tijd voor woutloperskeuken!! Jippie!!!!! Vergeet dus niet
iets mee te nemen om te koken op een vuur en kom ook zeker met de
fiets!!!!

Zondag 11 november

9u45 – 12u30

11.11.11

Ook dit jaar helpen we mee geld in te zamelen voor het goede doel. Het is weer 11.11.11.actie.

16 – 18 november

Takweekend

Tijd voor het legendarische takweekend!!!! Allemaal komen is de boodschap!! Info volgt.

Zondag 25 november

9u45 – 12u30

Halve dag

Vandaag doen we een dorpsspel. We maken Wezel City onveilig!!
Groetjes van jullie lieve leiding!!!
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