Givers
Tschüss, welkom in het nieuwe Kimmeke. Hierin breien we een vervolg aan ons fantastische
scoutsjaar. Het worden drukke maanden en wij gaan ervoor zorgen dat jullie alle
examenstress zullen vergeten en jullie feestdagen er nog rooskleuriger zullen uitzien. Bereid
jullie ook al maar voor op de comeback van het jaar want binnenkort is er de komst van den
enige echten Brent! Om al deze vergaderingen in goede banen te leiden zijn er wel een
aantal belangrijke regels:
1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen/ sms'en bij een van de
volgende leiding:
● Joost Van Lint: 0471/63.48.68
● Mirco Truyens: 0471/63.48.70
Je kan ook altijd een mailtje sturen naar givers@scoutswezel.be. Zo weet de leiding
hoeveel leden ze kunnen verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.
3. Kom elke vergadering in perfect uniform en op de fiets, dit is VERPLICHT!!!
4. Enkele belangrijke data:
● 11-13 maart 2022: Groepsweekend
● 19-31 juli 2022: Kamp

Zondag 5 december

9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering

Zie ginds komt de stoomboot… Ook dit jaar is iedereen hopelijk braaf geweest en mogen we
de goedheiligman ontvangen bij ons op de scouts. Wij zullen alvast klaar staan om zo veel
mogelijk snoepjes te vangen en hem onze prachtige tekeningen te overhandigen!

Zondag 12 december

9u45 – 12u30

Halve dag

Wie een grote kennis heeft over ABBA, de Backstreet Boys, One
direction, enz. zal vandaag in zijn nopjes zijn. Het jaarlijkse swingpaleis
keert weer terug naar Wezel met dit jaar nog meer sfeer, meezingers
en gezelligheid!!!!! Train jullie kennis over de muziek van de
afgelopen decennia want het wordt een pittige strijd deze
zondagmorgen.

Zaterdag 18 december

Winterdrink

Vanaf 18u30 is iedereen welkom op de winterdrink. Er zullen heerlijke versnaperingen en
drankjes zijn. Alle elementen zijn aanwezig om er een gezellige winteravond van te maken en
al volledig in de kerstsfeer te komen.
Uiteraard gaat dit enkel door als de coronamatregelen het ons toelaten.
LET OP! aangezien vele van jullie nog examens hebben zal ons kerstfeestje pas op woensdag
22 december zijn. De winterdrink is dus puur vrijblijvend, maar zeker de moeite!

Zondag 19 december

Geen scouts

Aangezien jullie volop in de examens zitten en gisteren al korte ontspanning hebben gehad
met eens te komen piepen naar de winterdrink, nemen we vandaag een dagje verlof zodat
jullie goed kunnen leren. Zet alles op alles en maak jullie mama en papa (en leiding) trots!
Succes, we geloven in jullie xxx

Woensdag 22 december

20u00 – 22u30

Kerstfeestje

Eindelijk klaar met de examens, niets beter als een kerstfeestje
om dit te vieren! Trek allemaal jullie beste pak en kleedje aan,
want vanavond is het een heuse casino-night! Haal dus zeker je
beste bluf-moves en pokerfaces naar boven. Ga jij met de
hoofdprijs naar huis?
Neem allemaal zeker een cadeautje mee van ongeveer €5! Zo
heeft zeker iedereen al een vervroegd kerstcadeau.
PS: Bonusgeld bij de start als je een helemaal in casino outfit komt.

Zondag 26 december

Geen scouts

Eerste Kerstdag betekent helaas ook weer een “geen-scoutsdag”. Het enige waar we ons
verdriet mee kunnen wegwerken zijn leuke cadeaus, een zieke gourmet of een heerlijke
kalkoen, veel succes

Zondag 2 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Woep woep het is nu officieel 2022. En zo’n gebeurtenis verdient het om in een grote groep
gevierd te worden, daarom is het vandaag wintergroepsdag. Kleed jullie lekker warm aan en
kom genieten van een dag waar iedereen samen mag vergaderen.

Zondag 9 januari

Geen scouts

Zut, again?!? Jammer maar helaas is het ook vandaag geen vergadering. Draai je nog eens
om of verwen jezelf en je ouders met een uitgebreid ontbijtje. Geniet van je dag en brand
een kaarsje voor je zwoegende, studerende leiders!

Vrijdag 14 januari

20u00 – 22u30

Avond

Ein-de-lijk terug scouts. Wij hebben alvast een zeer spannend spel voor jullie in petto. Jullie
zullen zowel fysiek als mentaal worden uitgedaagd. Zeker genoeg eten en drinken, want dit
zal een intensief avondje worden. Hopelijk zal iedereen kunnen ontsnappen uit de kamer
vol uitdagingen en opdrachten.
Kommm zeker en laat jullie brainzzz niet thuis. Kleine voorbereiding.

Zondag 16 januari

Geen scouts

Ok nu begint het een gewoonte te worden. Januari is officieel de stomste maand van het
scoutsjaar. Al een geluk dat het nog een feestmaand is want anders waren jullie weekends
wel heel saai...

Zondag 23 januari

Geen scouts

Vorige maand was het aan jullie om buizen bij elkaar te sprokkelen, deze keer aan de leiding!

Zondag 30 januari

9u45 – 12u30

Halve dag

Jullie zijn officieel geloot als de nieuwe groep die deel moet nemen aan de Hunger Games.
Wie is de nieuwe Katniss Everdeen en slaagt erin om deze keer te winnen. Het (op squid
game na) meest bekende overlevingsspel is terug van weggeweest. Wie zal slagen in deze
ultieme beproeving? “Let the games begin!”

Zondag 6 februari

Geen scouts

6 februari is de 37ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 328
dagen (329 dagen in een schrikkeljaar) tot het einde van het jaar (wikipedia. 2021). Met deze
info weten jullie genoeg.
(PS. vandaag is het geen scouts)

Zondag 13 februari

9u45 – 12u30

Jeeej, bijna Valentijn
Vandaag mogen jullie allemaal jullie
vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts (als je er
geen hebt is je beste vriend of vriendin uiteraard ook goed).
We zullen uitzoeken wie het sterkste duo is of wie er misschien
toch niet voor elkaar gemaakt is. Met andere woorden de
ultieme relatie (vriendschaps)test!

Halve dag

Zondag 20 februari

9u45 – 12u30

Halve dag

Haal jullie camera’s maar alvast boven #selfie-time. Na vandaag zullen jullie naast de
Kardashians op de rode loper kunnen schitteren. Jullie zullen een dagje uit jullie eigen zeer
interessante leven mogen filmen. Wie kan er het meeste views verzamelen?? Hoe je views
verzamelt maakt niet uit... Verwerk al jullie ideeën tijdens de vergadering in een video. Tot
dan! Wij hebben alvast veel zin om ons op jullie kanaal te abonneren. Like en subscribe
enzuu. Uiteraard mag TikTok ook :))

Zaterdag 26 februari

Fakkeltocht

Vandaag op het programma: onze supergezellige
fakkeltocht! In de brief (die later op onze site te vinden zal
zijn) staat alle info, maar het belangrijkste is dat je je zeker
op voorhand inschrijft. Neem ook zeker je familie en
vrienden mee naar deze sfeervolle wandeling
Inschrijven kan t.e.m. 23 februari via
www.scoutswezel.be/fakkeltocht.
Dit kan enkel doorgaan als Corona het ons toelaat uiteraard.

Zondag 27 februari

Geen scouts

Gisteren hebben jullie er al een stevige fakkeltocht opzitten. Na zo een zwoegende
wandeling hebben jullie wel een dagje rust verdient. Lekker uitslapen en nagenieten van
gisteren is de boodschap.

We beginnen het nieuwe jaar niet optimaal
Zo weinig scouts wat een schandaal
Al een geluk is het nu voorbij
Het nieuwe Kimmeke maakt jullie vast blij
Dus maak je klaar voor super veel avontuur
De komende periode wordt echt !

Gegroet jullie leiders!

Mirco Brent Joost Eline

